Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, archief van de Tafel van de Heilige Geest te
Helmond, toegangnummer 15448
Inventaris nummer 4484, Rekeningen van inkomsten en uitgaven, ingediend door de provisoren
van de Tafel van de H. Geest
Bewerking door Theo Meulendijks
Opmerking: tekst loopt vaak door op volgende folio.
Periode 1624 april 1 – 1631 november 30.

folio 1.
Rekeneijn bewijs et reliqua eerste sijn doende Jan Becx, Lennart Martens ende Dirck Becx provisoren der taffel
des Heiligen Gest van Helmont van allen henne ontfanck ende uijt geven de welcke sij hebben gehadt den tijt
van ses jaeren ende aecht maenden beginnede den ersten april 1625 ende eijndende de 3 november 1631 ende is
alhier hijer volght.
Inden ersten ontfangen den 29 mert 1625 van Lennart Jan Martens mij oever gelevert op den solder op die port
als ick die adminstracti tot minen last naem als doen ontfangen.
In rogge
XX mudde III vat
In garst
VIII mudde III ½ vaet
Item alnoch ontfangen van Lennart Jan Martens 281 gl. 18 st.

IIC gl. LXXXI gl. XVIII st.

folio 1 verso.
Kaeteleijn weduwe Jans vande Zandt gelt jaerlijcx vijer mudde rogge ende acht vatten
Ende alnoch sethijn vaeten reductie daer op ontfangen in rogge
vat…
In gaertst ontfangen
XX mudde I malder ende…
In bockent verfangen in rogge
II mudde
Comt hijer te saemen verfangen
XXXI mudde III vaten
Daer mede soude betalt sijn 1628
Ende op het jaer 1629 is dan betalt
Drijer malder ende 1 vat
Mers dat sij hadde betalt op het jaer 1622 drije mudde
Ende de reduij was lest betalt 1617
Daer op ontfangen 12 gl. 10 st.
XII gl. X st.
Daer met is betalt 1618 ende op 1619 is ontfangen op het jaer 1620 is ontfangen X st.
Jan Peters den Raeijmeker gelt tjaers aegt vaetten rogge ende heft lest betalt 1618 ontfangen van Jan Peters ene
daer voor in gelde ontfangen 12 gl.
XII gl.
Daer met betalt 1619
Noch ontfangen van Jan Peters in gelt 20 gl. op drije paechten ende als doen met hem gerekent het vat rogge op
1 gl. soo heft hijer met betalt drije pachten te weten 1620, 1621 ende 1622 salva dat hij schuldich blift IIII gl.
folio 2.
Het convent van Binderen gelden jaerlijcx XIX vaetten rogge ende hebben betalt 1625, 1626, 1627, 1628, 1629
ende 1630 comt hijer ontfangen in rogge.
IX mudde I malder
Jan Claessen van Roeij gelt tjaers veijf vaeten roggen ende lest betalt 1614 daer van ontfangen
III gl. IIII st.
Daer met is betalt 1615 ende 1616 salva dat daer aen rest

XI st.

De weduwe van Mathijs van de Waeterbemt ende Lijsken Aert Joesten gelden saemen een mudde rogge ende de
weduwe van Mathijs van die Waeterbemt heft lest betalt 1620
Ende is met ons veraccordert soo sij het landt vercoeft heft eener ses paechten daer voor in gelde ontfangen
XII gl.
Daer met sij hebben betalt 1626 ende Lisken Aert Joesten heft betalt 1623
Ontfangen van Lijsken Aert Joesten drijer paechten elcken paecht van 6 vaetten rogge daer met sij det malder
rogge oeck heft betalt 1626 in gelde ontfangen.
VI gl. XV st.
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Nu gelt Leisken Aert Joesten dijt mudde rogge allen mets daer sij den ecker heft gecoeft van de erfgenaemen
Mathijs van de Waterbemt
Ontfangen van Lisken Aert Joesten eene paecht van een mudde rogge daer met sij heft betalt 1627 daer voor
ontfangen.
IIII gl. X st.
folio 2 verso.
mr. Jacob Becx gelt tjaers aecht vaeten rogge ende heft betalt 1624, 1625 ende 1626 comt hijer ontfangen
VIIII gl.
Den Heillegen Gest van den Bos gelt tjaers 1 mudde rogge ende hebben betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627
ende 1628 comt hijer ontfangen.
XXVII gl.
Frans van Mervort gelt tjaers 1 mudde rogge waer tegen heer Sijmon van Mervort op den Heilligen Gest is
jaerlicx heffende een mudde rogge ende is met hem geaccordert ende gelickquedert dat den Heilligen Gest heft
betalt aen heer Sijmon van Mervort 1626 ende de erfgenaemen van Frans van Mervort hebben betalt aen den
Heilligen Gest 1625 memoria.
De erfgenaemen van Dirck Brustens gelden jaerlicx 7 vaeten roggen ende sijn wij met de erfgenaemen
veraccordert ener seven paecht en daer voor in gelde ontfangen 14 gl.
XIIII gl. XII ½ st.
Daer met is betalt 1620, 1621, 1622, 1623, 1623, 1624, 1625 ende 1626 incluis
folio 3.
Goessen Gordt Hurcx gelt tjaers een mudde rogge ende heft betalt 1619, 1620, 1621 ende 1622 ende noch enen
gl. dien hij was ten aechteren comt hijer met ontfangen.
XIX gl.
Frans Joest Custers gelt tjaers 6 vaeten rogge ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626 comt hijer
ontfangen.
XI gl. V st.
Willem Hanricx Cuitten gelt tjaers 6 vaeten rogge 1619 ende op het jaer 1620 ontfangen 25 st. comt hijer
ontfangen.
III gl. X st.
Jelijes Lambers den mulder gelt tjaers 6 vaeten rogge ende heft betalt 1622 ende 1623 comt hijer ontfangen.
IIII gl. X st.
Huijbert Daemen gelt tjaers 6 vaeten roggen ende heft betalt 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621,
1622, 1623, 1624 ende op het jaer 1625 is ontfangen 15 st. comt hijer ontfangen
XXIIII gl.
Den pastoor in Helmont gelt tjaers andehalf vat roggen ende heft betalt 1621 hijer nichil
folio 3 verso.
Goerdt Jan Matheussen gelt tjaers een mudde roggen het dulck die kindderen van Jan Denen moesten betallen tot
het jaer 1623
waer voor die vanden van Jan Dennen hebben geven voor den aechterstel van den jaere 1615 tot het jaer 1623.
XVIII gl.
Ende dat daer accort van goede luidden van dat de kinderen van Jan Denne gennen medel en hadden om te
betallen
Goerdt Jan Matheussen heft betalt 1624, 1625, 1626, 1627, 1628 ende 1629 comt ontfangen.
XXVII gl.
Jan Gordt Hurcx nu ter tijt Hanrick Aert Hurcx gelt tjaers XV vaeten roggen ende heft betalt 1619, 1620, 1621,
1622, 1623 ende 1624 comt hijer ontfangen.
XXXVI gl. VI st.
De weduwe van Jan Marcilles gelt tjaers 6 vaetten rogge ende heft betalt 1615 nihil
Jan Gorts van Becht gelt tjaers een vat roggen ende heft 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 tegens het vat
XV st. comt hijer ontfangen.
IIII gl. X st.
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Peter Jan Meijssen gelt tjaers XVIII vaeten rogge ende heft betalt 1622 comt hijer ontfangen.
VI gl. XV st.
folio 4.
de weduwe Aert Joesten gelt jaerlijcx 1 mudt rogge ende heft betalt 1624, 1625, 1626 en 1627 comt alhijer
ontfangen.
XVIII gl.
Hanrick Michiels van Tongelre gelt jaerlijcx 1 mudde rogge ende heft betalt 1621 ende 1622 comt hijer
ontfangen.
XVIII gl. X st.
Aert van Hoef nu ter tijt Jan van den Berch gelt jaerlijcx vijer vaeten rogge ende heft betalt 1623, 1624, 1625,
1626, 1627, 1628 ende 1629 comt hijer ontfangen.
XVII gl. IIII st.
Anthonijs Jan Anchems gelt tjaers VI vaeten rogge ende heft betalt 1620 ende op 1621 betalt 2 st. 1 vat soo
verder …………blijkende bij den naest volgende tecx onder wijrden memorie.
Thomas Janssen van den Berch gelt tjaers VI vaeten rogge ende heft betalt 1624, 1625 ende 1626 comt alhijer
ontfangen.
VII gl. I st.
folio 4 verso.
Jan Janssen ende Dirck vanden Broeck gelden saemen 1 mudde rogge waer aef daer Jan Janssen heft betalt 15
pachten van 1616 tot het jaer 1631 incluis waer voor hij heft betalt dat hijer is ontfangen.
LX gl.
Ende Dirck vanden Broeck heft betalt 1621 ende 1622 comt hijer voor in gelden ontfangen.
IX gl.
Jelijs Kuillemans gelt tjaers 1 mudde rogge ende heft betalt 1624 comt alhijer ontfangen.
IIII gl. X st.
Lambert Gerarts van Roeij gelt tjaers VI vaten rogge ende heft betalt 1621 ende 1622 comt hijer ontfangen
III gl. XIX st.
Willem van den Kerckhof gelt tjaers VI vaeten rogge ende heft betalt 12 paechten erken pacht 2 gl. 5 st. cont
alhier ontfangen.
XXVII gl.
Daer men hij heft betalt 1632.
folio 5.
Jan Willem Schonnen gelt tjaers VI vaeten rogge ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 ende 1624 comt
alhijer ontfangen.
XI gl. XVII st.
Die rest ingetrocken
Hanrick Thomas gelt tjaers VI vat roggen ende heft betalt 1623 rest 3 st. comet alhijer ontfangen.
II gl. V st.
Den edelen heer van Helmont gelt jaerlicx vijer mudde rogge ende heft betalt 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 ende
1625 comt alhijer ontfangen.
XXIIII mudde rogh
De erfgenaemen van Albert Aben ende Jacob Gordt Becx geleden tjaer een vat erweijtten ende hebben betalt
Jacob Becx 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1628 comt alhijer ontfangen 4 vat erwijten
Ende de erfgenaemen Albert Aben hebben betalt 1620
De selven om gesint onder dermen
Deese XII gespijndt ergo
folio 5 verso.
Dijt zijn de geltrentten tot Helmont.
Corst Hanricx gelt tjaers III st. ende heft betalt 1611 hijer nihil
Aert Clumpers gelt jaerlijcx een ort st. heft betalt 1620 hijer nihil.
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De erffgenaemen van Dirck Ambros nu for tijt den secretaris Fabrij gelt jaerlijcx 6 gl. V st. waer van de
erfgenaemen met ons zijn geaccordert eene thijn pacht 1617, 1618 ende het jaer 1626 incluis comt alhijer
ontfangen de rest tussen spercken van goede luijden quijt geschowen.
LVI gl. 5 st.
Mathijs van Hoff gelt tjaers II plecken is betalt 1620 hijer
Peter Dircx vander Brugge nu ter tijt Hanrick Jacobs gelt tjaers een magere blanck is betalt 1623 nichil
Den selven Peter Dirckx nu ter tijt Hanrick Jacobs gelt alnoch XV st. III ½ ort ende is betalt 1623 hijer nichil.
Hensken Remmen gelt tjaer VII st. II ½ ort ende is betalt 1616 hijer nichiel.
folio 6.
Den edele heer van Helmont gelt jaers een meager blanck ende heft betalt daer den rentmester Crannebroek 33
pachten ende is betalt 1630 incluijs comt alhijer ontfangen.
I gl. X penngen
Margridt vanden Berch gelt tjaers II st. III ort ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626 daer voor
ontfangen.
XIII st. III ort
Jan Rijnders van Goech gelt tjaers II st. I ½ ort ende heft betalt 1620 hijer nichil.
Steven Marttens gelt tjaers XI ½ st. ende geft betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 comt alhijer
ontfangen.
IIII gl. ½ st.
Hanrick van Croij gelt tjaers II ½ ort ende is betalt 1613 ende hijer nichil.
De weduwe Dirck den Rijtmacker gelt tjaers VII st. II ½ ende is betalt 1620 op 1621 is betalt 5 ort hijer nichil.
Jan van Nisterroeij gelt tjaers een maeger blanck ende is betalt 1620 hijer nichil.
Folio 6 verso.
Melis Jacobs gelt tjaers VII st. ende is betalt 1622 hijer nichil.
Jelijs Lambers den mulder gelt tjaers III ½ ort ende is betalt 1620 hijer nichil.
Metgen weduwe Willem van Boecxtel gelt tjaers III ½ oert ende is betalt 1619 hijer nichil.
Anthonis Goebben nu ter tijt Peter Cupers gelt tjaers II ½ ort ende is betalt 1622 hijer nichil.
Peter Willem nu ter tijt Willem vanden Kerckhoef cum suis gelden tjaers II ½ ort waer van de erfgenamen van
Peter Willems hebben betalt 1626 ende Willem van den Kerckhof 1633 comt alhijer ontfangen.
X st. III ort
Evert Joechmis gelt tjaers II st. ende een mager blanck ende heft betalt 1620 hijer nichil.
folio 7.
Jan Gorts van Beth gelt tjaers II houderen ende betalt 1629 comt alhijer ontfangen XVIII honderen
Aen den rentmester gelevert.
XVIII houderen
Peter Cornillessen gelt tjaers twe plicken ende heft betalt 84 hijer nichil
Den Heilligen Gest van den Bos gelt tjaers II st. ende II ½ pleck ende is betalt 1616 hijer nichil
Jacob Saeren gelt tjaers VIIII ½ st. ende is betalt 1625 comt alhijer ontfangen
Peter I drij jaer ende IX st. II oort
Dirck Becx gelt tjaers VIIII ½ st. ende is heft betalt 1620 hijer nichil
Die hellight eene ……peteren.
Jan den smedt van Roeij gelt tjaers I st. ende ½ ort ende heft betalt 1626 comt alhijer ontfangen 6 st. III ort
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VI st. III ort
Evert Verheijden nu ter tijt Jan Geven tjaers II gl. ende heft betalt 1623 hijer nichil
De erfgenamen van Willem Gissen gelden tjaers I st. I ort ende hebben betalt 1599 hijer nichil
Huijs van Willem Gijssen is het pandt tegenwoerdich toecommende aen Hendricken ende Jan Lamberts

folio 7 verso.
mr. Jan Loeijen gelt tjaers XXI st. ende heft betalt 1621, 1622, 1623 ende 1624 comt alhier ontfangen.
IIII gl. IIII st.
Everdt Lenarts nu ter tijt Tomas Janssen gelt tjaers II gl. X st. ende heft betalt 1624, 1625, 1626 ende 1627 comt
alhijer ontfangen.
X gl.
Peter Cornillessen gelt tjaer IIII gl. ende heft betalt 1618 hijer nichil
De weduwe Willem Jans Hoeimacker gelt tjae III gl. betalt 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620 ende 1621
XVIIII gl.
Oij Seel den caemer gelt tjaers XII gl. ende heft betalt 1622, 1623, 1624 is ontfangen op het jaer 1625 VII gl. XV
st. comt alhier ontfangen.
XXXVI gl.
Peter Gordt Becx gelt tjaers 6 gl. hercommende van hondert gl. van Aerten Houwen ende heft betalt 1630 ende
1631 comt hijer ontfangen.
XII gl.
Willem Hanricx Vet Latp gelt tjaers 6 gl. hercomende van Seijken mester Jan van Heer ende heft betalt 1626
hijer nichiel.
folio 8.
Aerjaen Bernarts gelt tjaes 6 gl. hercomenden van Aelken Laureijns den Valckenaer ende heft betalt 1628, 1629,
1630 ende 1631 comt hijer ontfangen.
XXIIII gl.
Item ontfangen van de Heilli Gest mesters van Gemert van het onderhouden van Jan Berssen in 3 jaren soo sij
met ons waeren geaccordert tjaer voor 24 gl. ende het leste jaer met ons geaccort dae met 19 gl. om dar hij benen
tjaers was gestorven comt hijer ontfangen.
LXXXXI gl.
folio 8 verso.
Mierlo.
Jan Hanricx gelt tjaers XIX vat rogge ende heft betalt 1608 ende op het jaer 1609 was ontfangen XV vat corens
cont hijer ontfangen XIII vat III cop garste daer met is betalt 1609 op het jaer 1610 is eener 9 vaten 3 cop
noch ontfangen ene pacht 19 vat daer voor ontfangen in gelde 29 st. comt 27 gl. 2 st.
Noch ontfangen ene pacht daer voor in gelde ontfangen 20 ½ st. comt in gelden 20 gl. 8 ½ st. noch ontfangen
eene pacht het vat 13 st. comt 12 gl. 7 st.
Noch ontfangen ene pacht daer voor in ontfangen 20 st. 19 gl.
Noch ontfangen ene pacht daer voor in gelde ontfangen 21 st. comt 19 gl. 19 st.
Comt alhier ontfangen in gelden 5 pachten is daer met betalt 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 ende op het jaer 1615
is ontfangen 9 vat 3 cop comt alheijer gelde ontfangen.
LXXXXVIIII gl.
Gabrijel van Berchem gelt tjaer 6 vaten roggen ende heft betalt 1616 ontfangen van der erf genaemen van
Gabriel van Berchem 12 pacht elke paecht 2 gl. 5 st. soo dat betalt is 1628 incluijs comt hijer ontfangen.
XXVII gl.
folio 9.
Jan Marcelis ende Jan Goerdts gelden tsaemen 20 st. vat rogge ende hebben betalt 1618, 1619, 1620, 1621, 1622
ende op het jaer 1623 ontfangen VII ½ st. comt alhijer ontfangen in gelde.
XXXV gl. VIII ½ st.
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Frans Verijdt gelt tjaers 2 mud rogge waer van nu ter tijt gelt mr. Jan Loeijen dijer malder ende heft betalt 1621,
1622, 1623, 1624, 1625 ende op jaer 1626 is ontfangen 14 vaten mets dat mr. Jan Loeijen nu hijer in modt
betallen twe van Aelken Mandemackers comt alhier ontfangen.
VII mudt I malder IIII vat
Van des verschreven twe mudde gelt hijer noch in Aelken Mandemekers twe vat staen…….standt
Item sijn wij veraccordert den 7 febrewarij met mombers van Frans Bogers kijnders van wegen des twe vat
rogge dat sij hebben betalt 1624 daer voor in gelde ontfangen in alles 16 gl. 10 st. XVI gl. X st.
des twe vat rogge gelt … Mr. Jan Loeijen
van de twe vat de Hanrick Wouters hijer in gelt hij nog veraccordert den 8 mert ende
12 pachten elcken pacht twe vat rogge daer voor in gelde ontfangen.
XII gl. X st.
Daer voor in gelde ontfangen daer sprecken van goede luiden de ons aermoede te kennen hebben geven daerom
wij daer met te vrede sijn gewest ende hebben daer met betalt 1628 gelt des twe vat nu Goerdt Daemen
van de twe vat die Dirck den Cremer hijer in gelt hebben wij ontfangen XII vat rogge waer met hij heft betalt
1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 ende is op het jaer 1625 ontfangen een vat comt hijer ontfangen.
I mudt
folio 9 verso.
Huijbert Rijnders gelt tjaers VI vat rogge ende heft betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1628 hijer
ontfangen.
XIIII ½ gl.
Jan Auwen nu ter tijt de weduwe Jan Rutten ende Hermen Joesten gelden jaerlijcx een mudde rogge ende hebben
betalt 1623, 1624, 1625, 1626 hebben te saemen betalt
Noch ontfangen van de weduwe van Jan Rutten 1627, 1628, 1629 ende 1630 comt alhijer ontfangen.
XXVII gl.
Thonijs Jochems ende Hanrick Wouters gelden saemen VI vaten roggen ende hebben betalt 1621, 1622, 1623
ende 1624 comt hijer voor ontfangen.
VIIII gl.
Jan van Cranebroeck ende Peter Marttens ende Jan van den Berch ende Gisbert Willems ende Peters op Ves
gelden te saemen VII vaeten rogge ende hebben betalt van wegen Peter Martens gelt hijer in 4 vat rogge daer aef
ontfangen 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 daer voor in gelde ontfangen.
XXIII gl.X st.
De reste voor een onnosel duwes kijnt om godts wille quijt geschouwen ontfangen van een vat rogge dat Peter op
Ves hijer in gelt ontfangen 1618 tot het jaer 1630 inclijs betalt comt hijer voor ontfangen in accort van de
kinderen Peter op Ves te samen.
VIII gl.
folio 10.
In eerste pacht gelt Gisbert Willems een vat rogge ende heft betalt 1617 ende heft hijer met betalt.
I gl.
De weduwe Goert Gortssen gelt hijer nu een vat rogge in plaetse van Jan van den Berch ende heft betalt 1615
ende heft hijer nu betalt 4 vat rogge daer voor in gelde ontfangen 3 gl. comt daer met betalt 1616, 1617 1618,
1619 bij quectantie ontfangen.
III gl.
Huibbert Claessen ende Catelijn Jan Aerts gelden tjaer een mudde rogge ende hebben betalt 1623, 1624, 1625
ende 1626 alhijer ontfangen.
XVIII gl. IIII
De weduwe Theun Ruevers gelt tjaers III gl. X st. ende geaccordert daer sij sal volstaen met 3 gl. achter het jaer
1625 comt hijer ontfangen 1624, 1625, 1626 ende 1627 hijer ontfangen
XIII gl. X st.
folio 10 verso.
Goerdt Lathouwers nu ter tijt de kijnderen van Gisbert Claessen gelden tjaers III gl. ende hebben betalt 1619,
1620, 1621, 1622, 1623 ende 1624 comt hijer vat ontfangen.
XVIII gl.
De erfgenamen van Huibbert Reijnders gelden tjaers III ½ st. 29 pachten waer met is betalt 1628 incluijs comt
hijer ontfangen.
V gl. I ½ st.
Uijt de hoef op Lanckdonck gelt tjaers II st. ende II ½ pleck ende is lest betalt 1618 hijer nihil
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Aert in de Roes gelt tjaers III gl. 5 st. ende is daer begaen van de erfgenaemen daer des rente aen den armen is
gecomen twe pachten queijt geschouwen ende hebben betalt 1616, 1617, 1618, 1619, 1620 ende op het jaer 1621
is ontfangen 2 gl. comt hijer.
XI gl. XV st.
De weduwe Hanrick Ollislaegers gelt tjaers met Leonart Marttens XXXVI st. ende hebben betalt 1605, 1606,
1607, 1608, 1609, 1610, 1611 ende 1612 comt hijer ontfangen.
XIII gel. I ½ st.
Pouwels Boegerts nu ter tijt Erken Dircx gelt tjaers V gl. XV st. ende is betalt 1623, 1624, 1625, 1626 ende 1627
comt hijer ontfangen.
XXVIII gl. XV st.
folio 11.
Gijsbert Claessen gelt tjaers XXXV st. ende hebben betalt 1621, 1622, 1623, 1624 ende 1625 comt hijer
ontfangen.
VIIII gl.
De weduwe Hanrick Ollislaegers gelt tjaers VI gl. V st. met Bernart Daemen ende hebben betalt 1619, 1620,
1621 ende op het jaer 1622 is ontfangen 3 gl. 2 ½ st. comt hijer ontfangen.
XXI gl. XVII ½ st.
Hanrick Tijssen nu ter tijt Jan Peters gelt tjaers X st. ende heft betalt 1621 ende 1622 comt hijer ontfangen.
I gl.
Die erfgenaemen Luijtgen van Dirck gelden tjaers XXX st. ende hebben betalt 1621 ende 1622 comt hijer
ontfangen.
III gl.
folio 11 verso.
Stephout.
Anthonij in den Swaen gelt tjaers 6 vaeten rogge ende heft betalt 1614 hijer nihil
Die weduwe Hanrick Jeleijs gelt tjaers een mudde rogge ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
ende op het jaer 1625 is ontfangen 28 st. comt hijer ontfangen.
XXVII gl. XVIII st.
Joncker Staes van Gerwen nu ter tijt Joncker Tobias Eijnetten gelt tjaers dijer vaeten rogge ende heft betalt 1613,
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 ende 1624 comt hijer vat ontfangen.
III mudde rog
Jan Hanrick Verspaget gelt tjaers XVIII vaetten rogge ende heft betalt 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 ende
1631 comt hijer ontfangen in rogge
V mudde VII vat I cop
In garst
I mudt II vat
In bockent
XI vat
Noch voor seven vat rogge ontfangen
In gelde 3 gl. van daer Marten Janssen
III gl.
Den laet in het jaer 1630 den haegelslag
Hadde gehadt blickende bij schepen bewijs van Stiphout hijer bij gaende.
folio 12.
Thonijs Aeriaen Campers gelt tjaers VI vat rogge ende heft betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632 comt hijer ontfangen.
XXII gl. X st.
Cornelles Jans gelt tjaers IIII vat rogge ende heft ontfangen van de erfgenamen van Cornilles van Croeij 21 gl.
voor 16 jaeren achterstels van ses vijer vat roggen daer sij lijden hebben betalt 1629 incluijs aldus gedaen daer
sprecken van goede luijden die ons hen lijden aermoede te kennen hebben geven soo dat wij daer hijer int cort
comt hen lijden hebben van godts wille voert quijt geschouwen comt hijer ontfangen.
XXI gl.
Stiphout gelt rentten.
Den Heillighen Gest van den Bos cum suis gelden tjaers V st. ende hebben betalt 1618, 1619, 1620 op jaer 1621
is ontfangen 2 ½ st. comt hijer ontfangen.
XVII ½ st.
De weduwe Jan Bloocx ende Jasper Aerts gelden tjaers III gl. ende hebben betalt 1618, 1619, 1620 op jaer 1621
is ontfangen 2 ½ st. comt hijer ontfangen.
XVII ½ st.
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Ende weduwe Jan Bloocx 1613, 1614, 1615 ende op 1616 is ontfangen 27 st. comt hijer ontfangen.
V gl. XVII st.
folio 12 verso.
Aerle.
Mr. Jan Hanicx gelt tjaers een mudt rogge ende heft betalt 1620, 1621, 1622 ende 1623 comt hijer ontfangen.
XVI gl. X st.
De weduwe Cornilles van Crooij gelt tjaers eene aude swartten mackt
Ende heft betalt1619, 1620 ende 1621 comt hijer ontfangen.

XXX st.
IIII gl. X st.

Martten Jans van Sumern gelt tjaers VII st. ende heft betalt 1618 hijer nihil
Beck bij Aerlen.
Goerdt Jans van Dommelen gelt tjaers XI vaetten rogge ende heft betalt 1618, 1619 ende op jaer 1620 is
ontfangen 4 gl. 1 st. comt hijer ontfangen noch ontfangen X gl. daer is met betalt 1620 ende op het jaer 1621 is
ontfangen V gl. XVI st. comt hijer noch ontfangen.
X gl.

folio 13.
Goerdt Jans van Dommelen, Jan Lennarts Mathijs van Vijfeijcken gelden tjaers een mudde rogge ende hebben
betalt soo mij Lennart Martens oever levert 1619 ende op 1620 is bij hem ontfangen 30 st. gelden hijer betalt
1620, 1621, 1622 ende op het jaer 1623 is ontfangen 3 gl. 9 ½ st. comt hijer ontfangen.
XV gl. VIIII ½ st.
Nuenen.
Jaesper Cuijten cum suis gelden tjaers een mudde rogge Lennart Martens levert mij oever 1621 betalt ontfangen
van Willem Corstgen als momber van Seijken Janssen voor de helft 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 hijer voor
ontfangen in gelde 21 gl. 18
XXII gl. XVIII
Ende Jasper Peters ende Hanrick Peters gelden tjaers twe mudde rogge ende hebben betalt 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1626, 1627 ende op jaer 1628 is ontfangen 10 gl. 7 st. 2 ort comt hijer ontfangen.
XXIIII gl. X st.
Hanrick Gerarts ende Mathijs Gerarts gelden tjaers een mudde rogge ende hebben ende hebben saemen betalt
1619 ende Hanrick Gerarts heft betalt 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
Ende Mathijs Gerarts heft betalt 1620, 1621 ende op het jaer 1622 is ontfangen 2 gl. 10 st. comt hijer inne
ontfangen van ade te saemen.
L gl.
folio 13 verso.
Gerardt Jans van Vehusen ende Jan Dircx gelden tjaers een mudde roggen ende hebben betalt 1620, 1621, 1622,
1623, 1624 ende Jan Dircx heft voor sijn parte 1625 ende 1626 comt hijer ontfangen.
XXVI gl. XIX I ort
Jaecob den mulder gelt tjaers een mudde roggen ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624.
XXXVIIII gl. X st.
De erfgenaemen van Peter van Roessven gelden tjaers twe mudde roggen ende hebben betalt 1623, 1624, 1625,
1626, 1627 ende op het jaer 1628 ontfangen een mudde rogge comt hijer ontfangen in roggen.
VIIII mudde rogge I malder bockens
De erffgenaemen van Aert van Col ende Hanrick Jelis gelden tjaers een malder gaerst ende hebben betalt 1618,
1619, 1620, 1621 hijer voor ontfangen.
XII gl.
De erfghenaemen van Juijtgen van Vaerle gelden tjaers XVIII vaeten roggen lest betalt nu Lenaert Martens bock
op jaer 1622 3 gl. ende hebben hijer betalt op rekenijn dijt blift openom den brijf te soecken.
XXIX gl.
folio 14.
Gerwen.
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Gerardt Jans van Veehuijs gelt tjaers XVII ½ st. ende heft betalt 1609, 1610, 1611, 1612 ende op het jaer 1613 4
st. comt hijer ontfangen.
III gl. 10 st.
Nuenen.
Mr. Geraert Aerts gelt tjaers XX st. ende heft betalt 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 comt hijer ontfangen.
VI gl.
Evert Anthonij van Col gelt tjaers VI st. ende heft betalt 1624, 1625, 1626, 1627, 1628 ende 1629 comt hijer
ontfangen.
II gl. II st.
folio 14 verso.
Lieshout.
De erfgenaemen Truijcken Verspaeget gelden tjaers een mudde roggen ende is betalt 1599 hijer. Nihil
Peter Jan Willems gelt tjaers XVIII st. dico XIII ½ vat roggen ende is betalt 1615, 1616, 1617, 1618 ende op het
jaer 1619 is ontfangen 2 gl. 6 st. comt hijer ontfangen.
XVIIII gl.
De erfgenaemen Peter Tonijs gelden IIII ½ vat roggen ende hebben betalt 1616 comt hijer ontfangen op 1617.
I gl. XII st.
folio 15.
Baeckel.
Willem Hanrickx nu ter tijt Dirck Joesten gelt tjaers een mudt roggen ende hebben betalt 1620, 1621, 1622,
1623, 1624 ende 1625 comt hijer ontfangen.
XVII gl.
Jan den Bercker gelt tjaers een mudt roggen ende is betalt 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 ende op het jaer
1624 is ontfangen 9 vat eenen cop comt hijer ontfangen.
V mudde VIIII vat een cop rogge
Ende VI vat bockent
Mr. Tomas Pouwlij gelt tjaers XXV vat roggen ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628 comt
hijer ontfangen in rogge.
XIIII mudde VII vat
Lambert Hanricx aen die kerck gelt tjaers VI vat rogge ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626 comt
hijer ontfangen.
XI gl. V st.
folio 15 verso.
Lambert Hanricx van den Kerckhoef gelt tjaers vijer vat roggen ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625, 1626,
1627 ende 1628 comt hijer ontfangen.
X gl. X st.
Den heer van Durssen gelt tjaers VI vat roggen VI vat roggen ende heft betalt daer accort dat het jaer 1620
incluis is betalt daer voor in gelde ontfangen.
XXX gl. XIII st.
Noch ontfangen 1621, 1622 daer voor ontfangen.
IIII gl. X st.
Ontfangen van Peter Martens op rekenijn in verschiden rijsen 37 g. 8 st.

XXXVII gl. VIII st.

Peter Maerttens ende Tomas Aertssen gelden tjaers twe mudde roggen ende hebben betalt Peter Martens heft
daer accort in presenti van schepen betalt 1626 comt hijer voor ontfangen in gelde als blic bij schepen accort.
Ende Tomas Aertssen heft betalt 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 comt hijer voor ontfangen in gelde.
XXX gl. XIX st.
folio 16.
Jan Gerarts ende Aert Wilbers gelden tjaers XI vaeten roggen ende hebben betalt Jan Gerarts 1621, 1622, 1623,
1624, 1625 ende op het jaer 1626 ontfangen 4 vat ende derdel III cop roggen comt hijer ontfangen in gelden
XV gl.
In roggen X vat ende II ½ cop rogge.
X vat roggen ende II ½ cop rog
Van bockent VI vat.
VI vat bockens
De weduwe Dirck Lennaerts ende Dries Joesten gelden tjaers VI rogge ende hebben betalt 1622 ende op het jaer
1623 is ontfangen 22 ½ st. comt hijer ontfangen.
III gl. VII ½
Het tgoede op de Vlincken vluch gelt tjaers XVI vat roggen ende woerdt verhuert voor dorps laest hijer nihil
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Jan Lennaerts ende weduwe Dirck leaerts gelden tjaers XX vatten roggen ende hebben betalt 1622, 1623, 1624,
1625 ende 1626 comt hijer ontfangen in roggen 4 plachten comt in rogge ende ene paecht in gelde ontfangen
het vat ene gl.
VI ½ mudde II vat
XX gl.
folio 16 verso.
De weduwe Gielle den Cupper nu ter tijt Lennart Daenen gelt tjaers VI vat rogge ende hebben betalt 1617, 1618,
1619 comt hijer ontfangen.
VI gl. XV st.
Den heer van Duerssen gelt tjaers XV vat eoggen ende heb betalt met accort van den heer van Boxtel daer voor
van gelde ontfangen de somme van.
LXXV gl.
Jan Mathijs den Bercker gelt tjaers XVIII vatten roggen ende hebben betalt 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 ende
1627 comt hijer ontfangen.
XXXVII gl. X st.
Peter Bernarts cum suis gelden tjaers een mudde rogge ende hebben betalt 1620, 1621, 1622, 1623 comt hijer
ontfangen.
XV gl.
Willem Aerts gelt tjaers ses vat roggen ende is betalt 1619, 1620, 1621, 1622 ende op het jaer 1623 ontfangen 5
½ vat rogge comt hijer ontfangen.
XXIX ½ vat
sijn II mudde V ½ vat rogge
Hanrick Peters de Bruijn gelt tjaer vaijf vaeten roggen ende heft betalt ende heft betalt 1621, 1622 ende 1623
comt hijer ontfangen.
V gl. XII ½ st.
Willem Aerts gelt tjaers een mudde rogge ende heft betalt 1618, 1619, 1620 ende 1621 comt hijer ontfangen.
XVIII gl.
folio 17.
Baeckel gelt rentten.
Gerart Willems gelt tjaers veijf gl. X st. ende hebben betalt 1625, 1626, 1627 ende op het jaer 1628 ontfangen 5
gl. comt hijer ontfangen.
XXI gl. X st.
Lambert Henricx van den Kerckhof gelt tjaers XVI st. IIII ende heft betalt 1622, 1623 ende 1624 comt hijer
ontfangen.
II ½ gl. II ½ oert
Joncker Pels gelt tjaers III ½ ende heft betalt 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 comt hijer ontfangen.
IIII st. I ½ oert
De kijnderen van Joest Cuesters ende Peter Vrijnss gelden tjaers III ½ st. en hebben betalt den kijnderen van
Joest Cuesters 1614 ende de weduwe van Peter Vrinssen 1629 comt hijer ontfangen.
I gl. VII st.
Jan Gorts van Hoef gelt jaers II gl. V st. ende hebben betalt 1618, 1619 ende 1620 comt hijer ontfangen.
VI gl. V st.
Gemert.
Walraeven van den Boegert schouttent tot Gemert gelt jaers een mudde rogge ende is lest betalt 1617 ende noch
drije vat roggen ende is lest betalt 1615 anno 1628 den 28 november sijn veraccordert met de weduwe van de
schouttent van Gemert duer spreken van goede luijden dat sij des twe tecxen heft betalt 1627 incluis daer voor in
gelde ontfangen.
LXXXXXII gl.
folio 17 verso.
Duerssen.
Jan Evert Nouwen gelt tjaers XV vat rogge ende is betalt 1616, 1617
Den helfte Jan Evert Nouwen gelt tjaers VI vat roggen ende is betalt 1616, 1617
Item alnoch den helfte Jan Evert Nouwen gelt tjaers noch twe mudden roggen is des dreij septb betalt 1616 ende
1617 ende op het jaer 1618 is dan ontfangen II gl. ende 2 oert st. comt hijer ontfangen.
XXXII gl. XI st.
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Andrijs van Boemel cum suis gelden tjaers X vaetten roggen ende hebben betalt 1618, 1619, 1620, 1621 ende
1622 comt hijer ontfangen.
XIX gl.

folio 18.
Mr. Tomas Aerts gelt tjaers IX vaetten roggen ende is betalt.
Item den selven mr. Tomas Aerts gelt tjaers VI vatten roggen ende 1621, 1622, 1623, 1624 ende 1625 salvo
datter een rest 5 st. ½ ort comt hijer ontfangen.
XXVIII gl. II ½ st.
Anthonis Jan Rutten gelt tjaers XVI vaetten roggen ende heft betalt 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620,
1621 comt hijer ontfangen.
XLVIII gl.
Hanrick Jan Aerts cum suis gelden tjaers VIII vaetten roggen ende hebben betalt 1613, 1614 ende op het jaer
1615 ontfangen ene gl. comt hijer ontfangen.
V gl. X st.
Anne Aerts ende Hanrick ma…ck Hannekens gelden tjaers een mudde roggen ende hebben betalt Anne Aerts
1621 ende Hanrick ma..ck Hannekens 1619 hijer nihil.
Jan Eckens heft in pachtinghe eenen ecker gelegen tot Durssen aen het Haegel cruis tjaers voor 8 vatten roggen
ende 4 vatten bockens ende hebben laetten betalt duer groedt claegen mer 8 vatten bockens ende 4 vat roggen
ende heft betalt 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 comt hijer ontfangen in rogge II mudde
In bockent
IIII mudden
folio 18 verso.
Het tgoedt der Inden VII ½ mudt roggen.
Huibbert de Lou gelt tjaer drije vat ende drije coppen roggen ende heft betalt 1617, 1618, 1619, 1620, 1621,
1622, 1623 comt hijer ontfangen.
II mudde I cop rogge
Peerken Luckas gelt tjaers VI vatten roggen ende heft betalt 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 comt hijer
ontfangen.
III mudden roggen
De erfgenaemen Willem Snabben gelden tjaers drije vat ende drije cop roggen ende hebben betalt 1623, 1624,
1625, 1626, 1627, 1628 ende 1629 comt hijer ontfangen.
II mudden I cop roggen
Merij Vrijns Verhaegen gelt tjaers VIII vaetten roggen ende heft betalt 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626
salva dater aen rest 5 vat roggen comt hijer ontfangen.
daer onder sijn geweest 3 vat bockent
IIII mudden
Marcilles Jans gelt hijer in tjaers II st. vat roggen ende heft betalt 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 ende 1613 is
ontfangen 2 vat rogge comt hijer ontfangen.
I mudt I vat
folio 19.
Jan Mullendicx ende Peter Spanjaerts gelt tjaers elff vatten roggen ende hebben betalt1623, 1624, 1625, 1626,
1627, 1628 comt hijer ontfangen.
V mudt I malder
Peter Dircx ende Aert Roeijmans hebben tjaers seven vaeten roggen ende hebben betalt 1622, 1623, 1624, 1625
ende 1626 comt hijer ontfangen.
II mudde XI vat roggen
Salva rest noch anderhalf vat rogge
Hanrick Isbouts gelt tjaers XIIII vatten roggen ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1627 comt hijer
ontfangen III roggen.
V mudt 4 vat rogge
Ende in gelt.
XVIIII gl. III st.
Mathijs Mercilles Jongelick gelde tjaers VII vatten roggen ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 comt
hijer ontfangen.
2 mudde rogge II mudde ..vat rogge II vat bockens
Jan Gollis ende Peter Tijssen van den Bottel gelden tjaers VII vaeten roggen ende hebben betalt 1621, 1622,
1623, 1624, 1625 ende 1626 comt hijer ontfangen in roggen.
III mudde II ½ vat
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ende in gelt.

III gl. XVIII st. III ort

folio 19 verso.
Jacob Jacob Thomis gelt hijer inne VII vaetten rogge ende heft betalt te weten Lambert Jaecob Tonijs XXV vat
rogge VI vat gaersten
Ende Jaecob Tonijs heft gelevert XXI vaetten boeckens.
Ende noch van Jaecob Tonis ontfangen voor 7 vaetten rogge XI ½ gl. comt hijer ontfangen in rogge
II mudde 1 vat rogge
In gaerst
VI vaeten
In boeckens
XXI vaeten
In gelt
XI ½ gl.
Goerdt Reijnders gelt tjaers VII vaetten rogge ende heft betalt 1616 hijer nichiel bij memorije.
Ruth Hanrick Joeseps gelt tjaers 3 vaetten rogge ende heft betalt 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 ende 1627 comt
hijer ontfangen.
XXI vaeten roggen
Joostgen Tonis Gillens gelt tjaers 3 vaeten roggen roggen ende heft betaelt 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 ende
1627 comt hijer ontfangen.
XXI vaetten rogge
Hanrick Isbouts heft in paechtinghe een zille hoeijs tjaers voor 6 gl. ende heft betalt 1626, 1627, 1628, 1629,
1630 ende 1631 comt hijer ontfangen.
XXXV gl.
folio 20.
Hier eindt het goedt der Inden.
Hanrick Isbouts gelt tjaers V vaetten rogge ende is lest betalt 1617 ende op 1618 is betalt III ½ vat roggen ende
soo daer questij was geressen tussen Hanrick Isbouts ende de Heiligest mesters in dessen pacht soo sijn die
Heilligest mesters met bij wessen van die schepenen met Hanrick Isbouts verarccordert voert aen rogge te
leveren mets daer eersten pacht soude betaelt wessen
Metgen weduwe Jan den smedt gelt tjaers 1 mudde rogge ende heft betalt 1619, 1620, 1621 ende op 1622
ontfangen 30 st. comt hijer ontfangen.
XV gl.
Peter van Gerssel gelt tjaers 3 vatten rogge ende heft 1620, 1621 comt hijer ontfangen.
II gl. VIIII st.
De weduwe Thonis Snoecx cum sius gelden tjaers VIII vaetten rogge ende hebben betalt 1620, 1621, 1622,
1623, te weten de weduwe Tonis Snoecx ende de ander partijnen hebben betalt 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
ende 1625 comt hijer ontfangen.
XVI gl.

folio 20 verso.
Ruth Cornelles gelt tjaers 3 vaetten rogge ende heft betalt 1616 comt hijer ontfangen.
XXIII st.
De weduwe Goerdt Dorscen gelt tjaers VI vaetten rogge ende heft betalt 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 ende op
1614 is ontfangen 22 ½ st. comt hijer ontfangen.
XII gl. V st.
De selve weduwe Goerdt Doersen gelt tjaers 4 vaetten rogge ende is hercomen van Marcellis van den Boegaert
ende blickt medt wat jaeren lest is betaelt comt hij ontfangen.
XV st.
Den heer van Durssen gelt tjaers 4 vaetten rogge nu ter tijt Jenneken Borcht en is betalt 1603 hijer nichiel.
Jan van …… cum suis gelden tjaers 1 mudde roggen ende hebben betalt bij Lenart Martens 1614 ende hijer in
ontfangen.
XX gl. XIX st. 2 oit
folio 21.
Drijs van Cuick gelt tjaers VI vaetten rogge ende heeft betalt 1616, 1617, 1618 ende 1619 comt hijer ontfangen.
VIIII gl.
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Joest Picx nu nu ter tijt Cornilles Gerarts gelt tjaers VI vaetten rogge ende hebben betalt de erffgenaemen van
Joest Picx 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626 daer voor in gelde ontfangen.
XIIII gl. X st.
Door accoer de reste om godts wille quijt geschowen om dat de aude vrou in aermoede was levende.
Cornilles Gerarts heft betaelt 1627 ende 1628 daer in gelde ontfangen.
IIII gl. X st.
Mathijs Peters gelt tjaers VI vaetten rogge ende heeft betalt 1620, 1621, 1622 ende 1623 comt hijer ontfangen.
IX gl.
Lijssel.
Mathijs Cornillessen gelt tjaers III ½ vant rogge ende heft betaelt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 ende 1625
comt hijer ontfangen.
I X gl. III st.
Perken Jan Maes ende Nelken Jan Maes gelden tjaers V ½ vat rogge ende hebben betaelt 1620, 1621 ende 1622
comt hijer ontfangen.
VI gl.
folio 21 verso.
Joest Veraelvoert gelt tjaers III vaetten rogge ende heft betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1628 salva
datter noch XIII st. comt hijer ontfangen.
VII gl. I st.
Peter Thonis van Baeckel gelt tjaers 1 mudt rogge ende heft betalt 1617, 1618, 1619, 1620 ende 1621 comt hijer
ontfangen.
XX gl. X st.
Peter Guiens ende den Heilligen Gest van Duerssen gelden tjaers VI vaetten rogge ende hebben betaelt Peter
Guens 1620 ende 1621 ende de heilligen Gest van Duerssen 1619 ende 1620 comt hijer ontfangen.
III gl. X st.
Anthonis Jan Anchems gelt tjaers noch VIII vaetten rogge ende heft betalt 1617, 1618
Den selven Anthonis Jan Anchems gelt tjaers noch VIII vaetten rogge ende heft betalt 1617, 1618 op 1619 heft
Lenart Martens ontfangen 6 gl. 2 st. op 3 tecxen comt hijer ontfangen op die 3 tecxen 1619, 1620, 1621, 1622
ende 1623 comt ontfangen.
L gl.
Is op het jaer 1624- st. – 6 gl. 2 st. I oit
folio 22.
Wijllem Claessen gelt tjaer VI vaetten rogge ende heft betaelt 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615
ende 1616 ende op 1617 is ontfangen 12 ½ st. des is het coren gerekent tegen 10 st. comt hijer ontfangen.
XXIII gl. XV st.
Peter Wilbert Huibberts gelt tjaers 1 mudt rogge ende heft betalt 1615, 1616, 1617, 1618 ende 1619 comt hijer
ontfangen.
XXII ½ gl.
Duerssen gelt rentten.
Peter van Herssel gelt tjaers II st. ende XI pleck ende hebben betalt aen het jaer 1610 tot 1623 incluis comt hijer
voor ontfangen.
II gl.
De erfgenaemen van Aert Hoebben gelden tjaers maecken XLVIII doenier macken II st. ende hebben betaelt
1622 hijer nichiel.
Aert Collen gelt tjaers 3 gl. enden is betalt 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 ende 1627 comt ontfangen.
XXIIII gl.
folio 22 verso.
Aesten.
De goederen tot Genen bos gelden tjaers 3 mudde rogge ende hebben betalt 1619, 1620, 1621, 1622 ende 1623
comt hijer ontfangen.
LXVII ½ gl.
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Jan Peters den lantmeter gelt tjaers III gl. II ½ st. ende heft betalt 1623, 1624, 1625, 1626 ende 1627 comt hijer
ontfangen.
XV gl. XII ½ st.
Joest Verdisseldonck gelt tjaers VI vaetten ende hebben betalt 1617, 1618, 1619, 1620, 1621 ende 1622 comt
hijer ontfangen.
XIIII gl. I st.
Thonis Jan Hermans gelt tjaers 1 mudde rogge ende heft betalt 1610, 1611, 1612, 1613 sava rest noch 7 st. comt
ontfangen.
XVI gl. VIIII st.
Joncker Gerwen gelt tjaers XIII vaetten roggen uijt sijn hoef gelegen op Huesden die Jan Martens heft gemaeckt
Aen den Hilligen Gest waer van Merijken Martens heft haeren lefdach van den Hilligen Gest XIII vatten roggen
ende hebben betalt 1626 ende 1627 comt hijer ontfangen. II mudt rogge II vat
folio 23.
Summeren.
Lambert Moeffen gelt tjaers 3 vaetten roggen ende heft betalt 1625, 1626 ende op1627 ontfangen 12 st. comt
hijer ontfangen.
III gl. IIII st. 2 oirt
Job Sanders gelt tjaers 3 vatten rogge ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 ende 1625 comt hijer
ontfangen.
VII gl. XVII ½ st.
Steven Aelbers gelt tjaers 6 vaetten rogge ende heft betalt 1617, 1618, 1619 ende 1620 comt hijer ontfangen.
IX gl.
Jan Dircx ende Thomis Loijmans gelden tjaers 6 vaetten roggen ende hebben betalt 1619, 1620 ende 1621 comt
hijer ontfangen.
VI gl. XV st.
Jacob Rinders ende Martten van Houts gelden tjaers XVIII vaetten roggen ende hebben betalt 1617, 1618, 1619
ende op 1620 ontfangen 5 st. comt hier ontfangen.
XV gl.
folio 23 verso.
Summeren gelt rentten.
De erfgenaemen van mr. Baestiaen gelden tjaers 3 gl. ende hebben betalt 1617, 1618, 1619, 1620, 1621 ende
1622 comt hijer ontfangen.
XVIII gl.
Item alnoch een obelatij van Lambert van den Camp die welcken Lambert van den Camp heft geven aen den
Hilligen Gest ende de kerck van Helmont groedt 15 gl. welck XXV gl. de kerckmesters hen part hebben geven
aen de Hilligen Gest comt hijer van ontfangen 1625, 1626 ende 1627 comt ontfank.
X gl.
Lierop.
De weduwe Peter Coerstgens gelt tjaers 1 mudt roggen ende heft betalt 1619, 1620, 1621, 1622 ende 1623 comt
hijer ontfangen.
XXII ½ gl.
Jan Aert Hurckmans gelt tjaers 8 vaetten roggen ende heft betalt 1620, 1621, 1622, 1623 ende 1624 ende op het
jaer 1625 ontfangen 2 gl. II ½ st. comt hijer ontfangen.
XVII gl. XI ½ st.
folio 24.
Joest Marttens ende Frans Hanrick Custers gelden tjaers 1 mudde roggen ende Joest Martens heft betalt 1620,
1621, 1622 ende 1623 comt hijer ontfangen.
V mudde ende VII vat rogge
Aert Lambers Verdonschodt gelt tjaers 2 vat roggen ende heft betalt 1622, 1623, 1624 ende 1625 comt hijer
ontfangen.
III gl.
Lierop gelt rentten.
Joest Marttens ende Frans Custers gelden tjaers 14 st. ende is betalt 1614 hijer nichil.
Den pastoer van Lierop gelt tjaers III ½ st. ende heft betalt 1618, 1619, 1620 ende 1621 comt hijer ontfangen.
XIIII st.
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Jan Sanders ende Willem Peters ende Thomas Frans Lambrechts gelden tjaers VII st. ende hebben betalt 1621,
1622, 1623, 1624 ende 1625 comt hijer ontfangen.
4 gl. XV st.
folio 24 verso.
Maergiedt van den Berch gelt tjaers III ½ st. ende heft betalt 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630
comt hijer ontfangen.
I gl. VIII st.
Aert Hanricx Verheijen ende Maes van Rest nu ter tijt Peter Hanricx gelt tjaers 6 gl. ende betalt 1619, 1620,
1621, 1622, 1623 comt hijer ontfangen.
XXX gl.
folio 25.
Dirck Bruistens heft in paechinge deen hoeffe op de Dusseldonck tjaers voor XV mudde roggen 5 mudde
gaersten 14 gl. in groes gelt 25 pont boetteren 10 viemen schroven ende is de verschreven Dirck schuldich van
het jaer 1622, 1623 ende 1624 in rogge XVI mudde in garst een mudt I ½ vat in gelt 84 gl. 5 st. in boetter 24 gl.
Hijer aef ontfangen van den vorschreven.
Dirck in rogge.
VIII mudt IIII vat III cop rogge
In gaerst ontfangen.
V mudden
In gelt ontfangen.
XXVIII gl. V st. II ort
In boetter ontfangen.
XXIII I vierendel
Anno 1626 den 15 mert aefgerekent met de weduwe van Dirck Bruistens soo daer sij schuldich blift tot het jaer
1625 kerstemis inclus
In rogge.
21 mudde 9 ¼ vat
In garst.
I mudde anderhalt vat
In gelt.
105 gl. 19 ¼
In boeter 6 ll 3 vierendel
Hijer op ontfangen in rogge.
VII mudde VIII vat
In gaerst ontfangen.
V mudt X vat
In gelt ontfangen.
99 gl. V st.
In reperacie.
IIII gl. XII st.
Blickt dar de weduwe schuld blick.
Van de jaeren 1625 in gelt.
II gl. II st. een ort
In rogge.
VIIII mudden een half
Van en ene halven cop des is gaerst ontfangen oeck voor rogge memoria.
folio 25 verso.
Brusten Drissen heft in pachtinghe de hoeffe op die Dueseldonck tjaers voor XV mudt rogge 5 mudde gaerste 15
gl. in groes gelt in boetter XXV pont X veijmen schoeven hijer op ontfangen van den vorschreven Brusten
Drissen.
Heijer op ontfangen van den verschreven Brusten Drissen in rogge.
LXIII mudde ½ vat
1629 voor den haegelslach quit geschreven.
I mudde
In gaerst ontfangen.
XXV mudde I rog
In gelt ontfangen met sijn reperacie.
II C XII gl. I ½ st.
In boetter.
I C XVI pont III vat
Blickt daer den vorschreven Brusten schuldich gebleven van de jaeren 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 in
roghe.
X mudt XI ½ vat
In gaerst oever gelevert enen cop.
In boecken rest noch.
VIII pont I vierdel
In gelt aelnoch.
XXX VII gl. XVIII st.
folio 26.
Josep Hanricx heft in paechtinghe deen hoef op die Dusseldonck tjaers voor XV mudde rogge ende 5 mudde
gaerste 15 gl. in groes gelt 25 ponden boetteren X veijmen schoeven ende ende is den vorschoenen Josep
schuldich bleven van dat jaer 1622, 1623, 1624 XIIII mudde IIII vatten roggen ende VI mudde gaerste ende I ½
vat ende in gelt.
LXXIIII ½ gl. VII st.
Hijer heft ontfangen van de verschreven Josep in rogge ontfangen.
LXXXI mudde II vat
1629 voor den haegelslach quit geschreven.
I mudde
In gaerst ontfangen.
XXVIII mudde mijn eene cop
In gelde ontfangen.
IIC gl. XXX gl. XV st. I oirt
In boeter ontfangen.
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Van den 81 mudde heft Joesep Hanricx in gelde betalt den 3 augusti 6 mudde rogge het vat tot 15 st. comt hijer
voor in gelden ontfangen.
LIIII gl.
Alnoch vercoeft aen Joesep Hanricx 13 malder rogge het vat 30 st. cont in gelden.
I C XVII gl.
Moedt saemen van den rogge worden aefgetrocken
Blijckt dat den vorschreven Joesep Hanricx schuldig blift in alles van de jaer 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende
1630.
In rogge.
VII mudde VIIII vat III cop
In garts.
II mudde ene cop
In gelt.
LXIX gl. IIII st. III ort
In boeter ene gelevert.
XVI pont
folio 26 verso.
Corstiaen Peters heft in pachtinghe den hoeve op den Hijlecker tjaers voor 5 mudde roggen ende 2 mudde
bockens XVII gl. in gelt 10 ponden boetteren 3 vijemen schoeven ende XV tjaers ende is is den verschreven
kerst schuldich bleven van de jaeren 1622, 1623 ende 1624 in rogge.
IIIII mudde III ½ vat
In gelt.
XII st.
In bockeijt.
I mudde I vat
In boetter.
III ½ pont een …
In torf.
VIII ½ duissent
Van de voorschreven Corstie ontfangen.
III cop rogge
In rogge.
XXXII mudde VII vaten
In boeckent.
XV mudde VII vaten
In gelt met sijn reperacie
IC II gl.
In boeter.
LVIII pont
In toerf.
7500 duissent
Wordt bevonden aels dat den vorschreven Coerst Peters heft hijer enen gelevert 2 mudde 9 vat 3 cop roggen
ende in bockent enen gelevert III mudde en 7 vat bockens dijt staedt te rekenen tegen malcanderen
folio 27.
Wilbert Peter Schaeren het in paechtinghe dander hoeve op den Helecker tjaers voor 5 mudde roggen ende 2
mudden bockent XVII gl. in gelde X pont boeteren 3 veijmen schoeven XV tjaers ende wordt bevonden dat hij
schuldigh blicft van den jaeren 1622, 1623 ende 1624 XV mudde 1 vat rogge X vaetten bockent XIX pont II ½
vierendel boeteren VIII ½ duissent torfs.
Ontfangen van Wilbert Peter Schaeren in rogge.

XXIII mudde II ½ vat

Noch ontfangen 18 malder 3 vat die welcken den voorschreven Wilbert heft betalt met gelt comen.
IX mudden III vat
Daer voor in gelde ontfangen.
LXXXVII gl. XVI st.
In bockent ontfangen.
XVI mudde VII vaeten
In gelt ende reperacie
IC gl.II gl.
In boeter.
LXIII pont
In torf.
duissent
Wordt bevonden dat den vorschreven Wilbert schuldich blift van den jaeren 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende
1630 in rogge.
XII mudde VII ½
In bockent.
III mudde IX vat
Die tegen rogge aefgetroecken rest noch.
VIIII mudde
In boeter rest.
XVI pont III ½ vierdel
In torf.
VIIII ½ duissent
folio 27 verso.
Peter Jaespers heft in paechtinghe de hoeff op Groetel tjaers voor 4 mudden roggen en de 3 mudden boeckent
XVI gl. voorleijf 4 veijmen schoeven 10 pont boeteren ende is den voornoemde Peter schuldigh bleven van den
jaeren 1623 ende 1624
In rogge.
II ½ mudde III ½ vat
In bockent.
II vat III cop
In boeter.
V ponden
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Hijer aef ontfangen van de voorschreven Peter Jaespers in rogge.
XVII mudde V vat
Noch vercoeft aen den voorschreven Peter Jaespers 5 mudden ende 5 vaeten roggen het vat … gl. comt in gelt.
LXV gl.
In boeckent ontfangen.
XIX mudde IIII vat
In gelden ontfangen van voorlijf.
96 gl.
Onderdie 17 mudde en 5 vaten heft Peter Jaespers betalt V malder 1 vat daer voor ontfangen in gelde 68 het vat
18 ½ st. comt in gelt.
XXIII gl. II ½ st.
Noch den 16 mert 1630 6 vat 24 st.
VII gl. IIII st.
In boeter ontfangen.
XXVII pont IIIvierdel
Woort bevonden dat den voorschreven Peter schuldich blift van den jaeren 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende
1630 in roggen.
III mudde XI vat III cop
In bockent.
I ½ mudde IIII vat III cop
In boeter rest.
XXXVII pont I vierdel
folio 28.
Dirck Frans Peters heft in paechtinghe die hoeve op Bergelen onder Asten gelegen tjaers voor XLIII gl. ende is
den voorschreven Dirck schuldigh gebleven in sijn leste rekeneijn den 5 janwarij 1625 de somme van.
I $gl.
Item ontfangen van Dirck Frans Peters de somma van 100 gl. de welcke hij was schuldigh gewesen in sijnne
leste aefrekeneijn.
I$ gl.
Item ontfangen van Dirck Frans Peters van de jaeren 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 comt alhijer
ontfangen van de 6 jaeren soo in gelden als in reperaciede somme van. IIC LXIIII gl.
Ende noch ontfangen een malder roggen.
VI vat bockent
Ende noch een malder bockent.
VI vat bockent
Noch ontfangen een malder bockent daer voor ontfangen in gelde het vat 25 st. comt in gelden.
VII ½ gl.
Voort Benvarden daer deen verschreven Dirck schuldich blict van het jaer 1630 6 vatten rogge.
folio 28 verso.
Willem Geisberts heft in paechtinghe een halve sille lants gelegen neven het Gaesthuijs 3 sjaers voor 9 gl. ende
heft betalt 1625, 1626, 1627,1628 ende 1629 comt hijer ontfangen in gelde VI veijf jaeren.
XLIIII ½ gl.
Mets dat hij heft gecort X st. van den graef op te graeven ende heft hijer met betalt 1629
Jan Gijssen heft in paechtinghe 2 sillen lants gelegen in die Vosse straet tjaers voor XVIII vaetten rogge ende
XVIII gaersten ende heft betalt 1625, 1626, 1627, ende 1628 comt hijer ontfangen.
In rogge.
VI mudde rogge
In gaerts.
VI mudde I ½ vat
Desse 2 sille lants heft Willem Wijnnars 2 jaeren ten halven geselt het jaer 1629 als doen ontfangen in rogge.
XXI ½ vat rogge
ende in gaerste.
XIIII vaeten gaerste
van den jaere 1630 ontfangen van rogge.
XV vaetten cop
ende in gaerste.
XVIII vaetten gaerst
folio 29.
Jaecob Peter Goossens heft in paechtinghe den Gaesthuijs drijs met het lant daer aen gelegen tjaers voor 31 gl.
ene tijt van 4 jaeren gaidt aen te paessen 1625 comt in des 4 jaeren ontfangen VII het jaer 1625, 1626, 1627 ende
1628 comt hijer ontfangen.
C gl. XXIIII gl.
Peter Dandels heft een sille lants in paechtinghe gelegen op den Vossen berch tjaers voor XVIII rogge ende
woerdt bevonden dat den vorschreven Peter Dandels is schuldich gewesen 1 mudt rogge van het jaer 1624
comt hijer ontfangen in roggen.
VI mudt III vat
In bockent.
I mudt III vat
In gaerst.
II vat
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Wordt bevonden dat den vorschreven Peter Dandels schuldich blift van den jaeren 1625, 1626, 1627, 1628 ende
1629 X vaeten des is den bockent ende gaerst gecket rogge om den haegelslach 1629
folio 29 verso.
Peter Jelijs heft in paechtinghe ander half zelle lants tjaers voor XXI vaeten rogge ende 6 vaetten gaersten saeme
27 vatten ende heft betalt op het jaer 1624 2 vat roggen ende 6 vaetten gaersten comt hijer ontfangen.
……. rogge een vat
Ende een vat rogge daer voor in gelden ontfangen.
Ende in gaerst ontfangen.

XVIIII gl.
I mudt garsten

Werdt bevonden dat Peter Jelijs hijer niet heft betalt 1626 ende doen tijt wij met Peter Jelijs geaccordert dat hij
voor den paecht van de ecker in Jan Lijssen sal onderhouden welcke Jan Lijssen is gestoerven 1632 de 16
janwarij
De weduwe Joestgen Dilliaens heft in paechtinghe een zille groesse gelegen in die Ameide straedt tjaers voor
XVI ½ gl. ende heft betalt 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 comt hijer ontfangen.
99 gl.
Het jaer 1631 heft des zille in paechtinghe gehadt corlillis Clomper voor 18 gl. comt hijer ontfangen het jaer
1631.
XVIII gl.
Dirck Janssen heft in paechtinghe eene hoef gelegen in die Haegge tjaers voor 25 st. comt hijer VI ontfangen in 3
jaeren te weten van het jaer doen ons den hoef is aengestorven 1629, 1630 ende 1631 comt hijer ontfangen.
III gl. XV st.
folio 30.
Jan Schaetten heft in paechtinghe eene ecker gelegen tot Baeckel tjaers voor 2 gl. ende heft betalt 1625, 1626,
1627, 1628, 1629, 1630, 1631 comt hijer ontfangen.
XIIII gl.
Hensken den snijder ende de weduwe Thonijs Gillens hebben in paechtinghe ene ecker gelegen tot Baeckel voor
3 gl. X st. hebben betalt het jaer 1623 met 2 gl. 8 st. seggende dat hij 3 mael hadde geseijdt ende ene wel noeijt
gemeijt ontfangen noch ontfangen de jaeren te wetten 1624 ende 1625 te saemen in gelde.
III gl. X st.
Kerst Peters heft dessen ecker gemijnt voor 3 gl. ende heft den ecker over geven Aensem Willems ende heft
betalt 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 comt hijer ontfangen.
XV gl.
Lambert Hanricx van de Kerckhoef heft in paechtinghe den Rooijen Drijes tjaers voor 6 gl. X st. ende heft betalt
1623, 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1628 comt hijer ontfangen.
XLV gl.
Jan Wilberts ende Aensem Willems hebben in paechtinghe den Buskens ecker tjaers voor 9 gl. ende hebben
betalt 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 end Aensem Willems heft betaelt 1630. 49 gl. 10 st.
Jan Wilberts betalt 1629 comt hijer ontfangen
folio 30 verso.
Willem Verhaesseldonck is schuldich van een accort met den Heilligest mesters aen gegaen 1621 den 26 julij
daer geloeft aen den Heilligen Gest alhijer 9 mauwer bockent dat als dan souden te nijet wessen een rentte V
hondert gl. daer Hensken Bruistens waeren borge geblevn soo sijn wij veraccordert 1626 den 24 janwarij met
Willem Verhaesseldonck dat hij sal betalle voor des 9 mauwer bockent 38 gl. in het accort verted 32 st. comt
voor ons paer 16 st. comt hijer suiver ontfangen.
XXXVII gl. IIII st.
Ontfangen van Jan van Veijfecken 1627 de 28 meij 4 vat roggen die hij was schuldich gewesen van eenen acker
inde Vosse straet gelegen.
IIII vat rogge
Ontfangen van Hanrick Joest Cuesters een stuck gouts doende 6 gl. 2 st.

VI gl. II st.

noch ontfangen een stuck gouts van Michgiel Lenarts dender 3gl. 17.

III gl. XVII st.
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noch ontfangen van Michiel Lennarts ende Willem Verlingen een stuch gouts

III gl.

noch ontfangen van de weduwe Hubert Adams van Buel 20 gl. dieck sij aen de Heilligen Gest heft geven.
XX gl.
folio 31.
Item ontfangen van Hensken van Rinckvelt dat hij heft geven aen de Heilligen Gest 264 gl. 6 st.
IIC LXIIII gl. VI st.
Ontfangen van Aert Boennen in geldt dat hij heft geven aen den Heilligen Gest 37 gl. 18 st.
XXXVII gl. XVIII st.
Ontfangen van Juestgen van Aerlle erffgenaemen 150 gl. met condicij dat wij souden bettallen haere schult.
IC L gl.

Ontfangen van Tonijs Millens ende Aert Janssen 8 gl. 2 st. het duck sij hebben geseijdt dat hen Hensken
schroven in sijn leven hadde gelanck.
VIII gl. II st
Item vercoeft enne coep willegen stande op Bergelen daer aen ontfangen.

XVIII gl.

Item alnoch vercoeft een hegge gestaen in die Millen straedt aen Jan van Mirlo voor ontfangen.
V gl. X st.
Item ontfangen van Dirck Peters den hoeijmacker 9 gl. van een zelle hoeijs de welcke ons de kerckmesters oever
hebben geven daer met is betalt 1631.
IX gl.
folio 31 verso.
hier volcht het vercotie coren.
Item den 16 julij 1625 vercocht 3 vat rogge het vat 25 ½ st.

III gl. XVI ½ st.

Noch den 16 augustij 4 vaetten rogge vercoeft den pher stuck 26 st.
Noch op datto 6 vaetten roggen vercoeft het vat 26 st.

V gl. IIII
VII gl. XVI st.

Item alnoch den selven datto vercoeft 6 vaetten roggen het vat 26 st.

VII gl. XVI st.

Den 26 augustij vercoeft 3 vaetten rogge het vat voor 25 ½ st.

V gl. II st.

Noch op datto vercoeft 4 vaetten roggen het vat voor 25 ½ st.

V gl. II st.

Item alnoch vercoeft 4 vaetten roggen het vat voor 26 st. becompt.

VII ½ gl.

De 23 ditto vercoeft 3 vaetten roggen het vat tot 28 st. compt.

IIII gl. IIII st.

folio 32.
1626.
Item vercoeft den 8 janwarij 2 ½ vat roggen het vat voor 33 st. compt.

IIII gl. II ½ st.

Item alnoch vercoeft den 19 april 2 vaetten roggen gelt vaet 38 st. compt.

III gl. XVI st.

Den 24 april vercoeft 4 vaetten roggen het vat tot 39 st. becompt.

III gl. XVI st.

Item den 26 ditto vercoeft 3 vaetten roggen het vat tot 39 st. comt.

V gl. XVII st.

Item alnoch vercoeft den 8 junij 3 vaetten rogge het vat tot 2 gl. compt.

VI gl.

Item alnoch vercoeft den 10 junij 2 vaetten roggen het vaet tot 44 st. comt.

IIII gl. VIII st.

Item alnoch vercoeft den 16 ditto 2 vaetten roggen het vat tot 45 st. comt.

IIII gl. X st.

Item alnoch vercoeft de 22 ditto 6 vaetten roggen het vat tot 46 st. comt.

XIII gl. XVI st.
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Den 23 ditto vercoeft 3 vaetten roggen het vat tot 46 st. comt.

VI gl. XVIII st.

folio 32 verso.
item alnoch vercoeft 2 vaetten roggen het vat tot 2 gl. 10 st. becompt.

V gl.

item alnoch vercoeft den 28 julijs 4 vat roggen het vaet voor 46 st. becompt.

IX gl. IIII st.

item alnoch vercoeft 12 october 2 vaetten roggen het vat tott 22 ½ st.

II gl. V st.

1627.
item alnoch vercoeft den 12 janwarij 3 vaetten roggen het vat tot 22 st. compt.III gl. VI st.
item alnoch vercoeft den 28 febrewarij 6 vatten rogge het vat tot 20 st. comt.

VI gl.

item noch vercoeft den 8 mert 4 vaetten roggen het vat 19 st. becoempt.

III gl. XVI st.

item noch vercoeft den 15 junijs 4 vaetten roggen het vat tot 16 ½.

III gl. VI st.

noch op de selven ditto 3 vaetten roggen het vat tot 16 ½ st. becompt.

II gl. IX st. II ort

noch op den selven datto 2 vaetten rogge het vat tot 16 ½ becompt.

I gl. XIII st.

noch den selven datto vercoeft 18 vaetten roggen het vat 16 ½ st. comt.

XIIII gl. XVII st

folio 33.
Item alnoch vercoeft den 24 junijs 12 vaetten roggen het vat tot 16 ½ st. becompt.
IX gl. XVIII st.
Item alnoch vercoeft den 29 junij 3 vaetten roggen het vat 16 st. compt.

II gl. VIII st.

Item alnoch vercoeft den 12 julijs 4 vatten roggen het vat tot 16 ½ st. compt.

III gl. VI st.

Item den selve ditto 6 vaetten roggen het vat tot 16 ½ compt.

IIII gl. XIX st.

Noch den 25 julijs vercoeft 4 vaetten roggen het vat tot 16 ½ st. comt.

III gl. VI st.

Noch den selve ditto vercoeft 8 vaetten roggen het vat 16 ½ st. comt.

VI gl. XII st.

Noch op datto vercoeft 4 malder roggen het vat tot 17 st. comt.

XX gl. VIII st.

Item noch den 28 julij vercoeft 2 malder roggen het vat tot 16 ¾ comt.

XX gl. I st.

Noch de selve ditto vercoeft 7 vaetten het vat tot 16 ½ st. comt.

V gl. XV st. II ort

folio 33 verso.
1627.
Item noch vercoeft den 8 october 9 vaetten roggen het vat tot 17 st. compt.

VII gl. XIII st.

Den selven datto vercoeft 3 vat het vat tot 17 st. compt.

II gl. XI st.

Item den selve datto noch vercoeft 3 vaetten roggen het vat tot 17 st. copmpt.

II gl. XI st.

Noch den selve datto vercoeft 4 vatten roggen het vat tot 17 st. comt.

III gl. VIII st.

Item den selve ditto vercoeft X vatten roggen het vat tot 17 st. comt.

VIII gl. X st.

Noch de selve ditto vercoeft 7 vaetten rogge het vat tot 17 st. comt.

V gl. XIIII st.

Item den 16 october vercoeft 2 vat roggen het vat tot 17 st. comt.

V gl. II st.
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noch den 6 december vercoeft 3 vatten roggen het vat tot 16 ½ st. comt.

II gl. XIX st. II ort

folio 34.
1627.
Item noch vercoeft de 8 december 6 vatten roggen het vat tot 16 ½ comt.

IIII gl. XIX st.

Noch den selve datto vercoeft 6 vat roggen het vat tot 16 ½ st. comt.

IIII gl. XIX st.

Noch den 12 december vercoeft 2 vat roggen het vat tot 16 ½ st. comt.

I gl. XIII st.

Noch den selve datto vercoeft 2 vat roggen het vat tot 16 ½.

I gl. XIII st.

Den selven ditto vercoeft 3 vat roggen het vat tot 16 ½ st.

II gl. XIX st. II ort

Alnoch de selven ditto vercoeft een vat roggen tot 16 ½ st.

XII ½ st.

Item noch de 20 december 2 vat roggen het vat tot 16 ½ st.

I gl. XIII st.

Noch den selve datto vercoeft 7 vat roggen tot 16 ½ st. comt.

V gl. XV st. II ort

Item alnoch vercoeft den 21 ditto 2 vaetten roggen het vat voor 16 ½ st. comt. I gl. XIII st.
Noch den selven ditto 2 vatten roggen het vat tot 16 ½ st. comt.

I gl. XIII st.

Den 31 december vercoeft 1 mudde roggen het vat voor 15 st. comt.

IX gl.

Noch op den selve datto vercoeft 3 vat roggen tot 14 st. 3 ort comt.

II gl. XIII een ort

folio 34 verso.
1628.
item vercoeft de 8 meij 4 malder roggen het vat tot 14 st. comt.

XVI gl. XVI st.

den 10 dito vercoeft 3 mudde roggen het vat tot 14 st. comt.

XXV gl. IIII

item den selven datto vercoeft 4 vaeten roggen het vat tot 14 st.

II gl. XVI st.

item alnoch vercoeft 16 augustij 4 vaetten roggen het vat tot 16 st. becoempt.

III gl. III

item alnoch de selve ditto vercoeft 6 vaetten rogge het vat tot 16 st. comt.

IIII gl. XVI st.

item alnoch vercoeft den 14 september 13 vaetten roggen het vat tot 18 st. becoemt.
XI gl. XIIII
Item den 15 ditto vercoeft 1 mudde roggen het vat tot 18 st. comt.

X gl. XVI st.

Den selven datto vercoeft 4 vaetten rogge het vat tot 18 st. comt.

III gl. XII st.

Noch den 25 september vercoeft 1 mudde roggen het vat tot 18 st. comt.

X gl. XVI st.

folio 35.
Item alnoch vercoeft den 4 november 6 vat roggen het vat tot 21 st. comt.

VI VI st.

Den selven ditto vercoeft 2 vat roggen het vat 21 st. comt.

II gl. II st.

Den 14 november noch vercoeft 2 vat roggen het vat voor 22 st.

VI gl. VI st.

Den 28 november noch vercoeft 2 vat roggen het vat voor 22 st.

II gl. IIII st.

1629.
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Item alnoch vercoeft den 10 janwarij 6 vatten roggen het vat 20 st. comt.

VI gl.

Item alnoch vercoeft den 17 janwarij 5 vaten roggen het vat tot 20 ½ st.

V gl. II ½ st.

1630.
Item alnoch vercoeft den 25 meij 6 vat rogge het vat tot 25 st.

VII gl. X st.

Alnoch vercoeft den 4 junij 6 vat rogge het vat tot 25 st. coemt.

VII gl. X st.

folio 35 verso.
1630.
Item alnoch vercoeft den 1 julij 4 vaetten roggen het vat tot 25 ½ becoempt.

V gl. II st.

Alnoch vercoeft 2 vat roggen het vat tot 27 st. becomt.

II gl. XIIII st.

Item alnoch vercoeft 3 vat roggen het vaet tot 27 st. becomt.

IIII gl. I st.

folio 36.
1625.
Item alnoch vercoeft den 13 junij 17 malder ende 4 vaetten gaerste het vat voor 20 st. comt.
Ic VI gl.
Den 1 julij vercoeft 6 vatten garst het vat tot 20 st. compt.

VI gl.

Item alnoch vercoeft 6 vatten gaersten het vat tot 23 ½ st.

VII gl. I st.

1626.
Item alnoch vercoeft den 8 meij 29 malder ende 1 vat gaersten het vat tot 23 ½ st. comt.
IIc gl.
Item alnoch vercoeft 12 vat gaersten het vat tot 23 ½ comt.

XIIII gl. II st.

Item alnoch vercoeft 5 vat ende 3 cop rogge het vat tot 26 st. comt.

VII gl. IX st. 2 ort

1627.
Item alnoch vercoeft den 24 febrewarij 27 malder gaersten ende 3 vatten het vat tot 18 st. compt.
C XXXXVII gl.
folio 36 verso.
1628.
Item alnoch vercoeft den 4 febrewarij 20 malder gaersten het vat tot 15 st. comt.
LXXXX gl.
Noch den 12 febrewarij vercoeft 3 malder gaersten het vat tot 15 st. comt.

XIII gl. X st.

Item alnoch den 18 meij vercoeft 6 malder ende anderhalff vat gaersten het vat tot 13 st. comt.
XXIII gl. VII st.
1629.
Item alnoch vercoeft den 26 mert 26 malder gaersten het vat tot 15 ½ st. coempt.
C gl. XX gl. XVIII st.
1630.
Item alnoch vercoeft den 2 april 14 malder ende 4 vat gaersten het vat tot 20 st. comt.
LXXX gl.
Iten alnoch vercoeft den 22 junij 8 malder ende 2 vat gaersten het vat 20 st. compt.
L gl.
1631.
Item alnoch vercoeft den 24 mert 26 malder ende 5 vat gaersten het vat tot 25 st. comt.
IIC gl. 1 gl. V st.
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folio 37.
Item ontfangen van vercoeften huisradt van Aelken Jan den schrubber dat wij hebben vercoeft 1633 den 2 meij.
In Summeren gelden ontfanghen in alles aefgetrocke soo ons is geven ende haer schulden betalt blift noch 48 gl.
1 st.
Als blinken bij den inventaris.
XLVIII gl. I st.
folio 37 verso.
volcht hier het uijtgeven tegen den ontfanck.
Item in den ersten hebben de provesors ghedistetuert de ordenaers proeve van den Heilligen Gest alle sondagen 7
vaetten beginnende den 5 april anno 1625 tot den 10 meij 1626 comt in de tijt in rogge verbacken te te hebben
gehaedt.
XXXIII mudt X vat
Item alnoch hebben de provesoers gedistrij wedt de ordenaers prove allen sondagen 8 vaetten roggen beginnende
10 meij 1626 tot den 23 mert 1631 comt in den tijt in rogge verbacken te hellen.
IC- LXVIII mudde VIII
vaeten
Item alnoch hebben de proevesoers gegedistrij werdt van den 23 mert 1631 tot den 30 november 1631 de
ordenaers proevije alle sondagen 9 vaetten becomt in den tijt in rogge verbacken te hebben.
XXVII mudden
folio 38.
Item doen backen den 24 april 3 vaetten roggen van in de pest huijssen te geven van backen ende mulen gelt
geven 8 ¼ st.
III vat rogge
In gelt.
V st.een ort
Item alnoch den 4 junij doen backen 3 vaetten rogge om onder de ermen uijt te deijllen van backen ende mullen
gelt geven.
III vat rogge
In gelt.
V st. een ort
Item alnoch den 17 junij doen backen 4 vaetten rogge om onder den eermen uijt te deijlen van backen ende
mullen gelt geven 7 st. 3 ort.
IIII vat rogge
In gelt.
VII st. III ort
Item alnoch den 23 junij doen backen 6 vatten roggen om onder den ermen uijt te deillen van backen ende
mullen gelt geven 10 ½ st.
VI vat rogge
X st. 2 ort
Item gelevert aen Jan Maertens den 9 meij 12 vat rogge seggende hij noch veel meer ter achteren was van sijnen
dijnenst den Heilligen Gest hijer mede quit.
I mudde rog
folio 38 verso.
1625.
Item alnoch betalt aen heer Servaes Verberschot 2 mudden roggen van de sondaeche misse aelmen speijnt
II mudde
blickende bij quectantij 1625
item de 7 julij betalt aen heer Matnijs van den Broeck blinckende bij quitanij 1625.
I mudt
Item alnoch gelevert aen den schoutert van Helmont duer Josep Hanricx 6 vatten roggen van het jaer 1625.
VI vatten
1626.
Item alnoch betalt den 2 mert 5 mauwer 3 cop rogge aen heer Sijmon van Mervort daer hij is betalt 1626
blickende bij quectantij in roggen. No. 3
V malder III cop rogge
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurckmans van wegen de custerije.
Daer met betalt het jaer 1626 bij quectantie.
In roggen. No. 4
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22 vat rogge
XXII vaetten rogge

Item alnoch betalt aen heer Servaes Verberschot 2 mudde roggen van den sondagh misse alssen speijt daer met
daer met betalt 1626
II mudt rogge
Bij quectantij No. 5
folio 39.
Item aen het convent van Soeterbeck enen jaerlijcxse pacht van 3 malder roggendaer met is betalt 1623 bij
quectantij. No 6
III malder rogge
Item alnoch betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder rogge daer metbetalt 1624 bij quectantij. No. 7
In rogge.
III malder
Item alnoch betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder rogge daer met is betalt 1628 bij quectantij. No. 8
In rogge.
III malder
Item alnoch gelever aen het convent van Soeterbeck 3 malder roggen daer is betalt 1626 bij quectantij. No 8
In roggen.
III malder
Item alnoch betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder roggen daet met betalt het jaer 1627 bij quectantij.
No. 9
III malder
Item alnoch betalt aen mester Aert den scholmester 22 vaetten roggen van wegen de custerij daer met betalt het
jaer 1627 bij quectantij. No. 19.
XXII vaetten.
folio 39.
Item aen het convent van Soeterbeck ene jaerlijcx paecht van 3 malder roggen daer met is betalt 1623.
Bij quectantij.
III malder rog
Item alnoch betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder rogge daer met betalt 1624
Bij quectantij. No. 7. in rogge.
III malder
Item alnoch betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder rogge daer met betallt 1625
Bij quectantij. No. 8. in rogge.
III malder
Item alnoch gelevert aen het convent van Soeterbeck 3 malder roggen daer met is betalt 1626 bij quectantij.
No. 8. In rogge.
III malder
Item alnogh betalt aen het convent van Soeterbeck 3 malder roggen daer met belalt het jaer 1627. No. 9.
In rogge.
III malder
Item alnoch betalt aen mester Aert den scholmester 22 vaetten roggen van wegen de custereij daer met betalt het
jaer 1627 bij quectantij. No. 10.
XXII vaetten
folio 39 verso.
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurcmans van wegen de custerij 22 vaetten rogge daer met betalt het jaer 1628
bij quectantij. No. 11. Bij quectantij.
XXII vaetten rog
Item alnogh betaelt aen mr. Aert Hurckmans 22 vaetten rogge van wegen de kusttereij daer met is betalt het jaer
1629 bij quectantij. No. 12.
XXII vat rogge
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurckmans elcken XI vat roggen van wegen de cuijsterij daer is betalt het jaer
1630. Nr. 13. In rogge.
XXII vat rogge
Item alnoch betalt aen heer Emont Berckers 22 vaetten rogge van wegen de custerij daer voor in gelde betalt het
vat 28 daer orden van de schepenen comt in gelden bij quectantij. No. 14.
XXX gl. XVI st.
Daer met betaelt het jaer 1631.
Item alnoch betalt aen de schoutent van Helmont 6 vaetten rogge voor het jaer 1626.
In rogge.
VI vat rogge
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Item alnoch betaelt aen de schoutent van Helmont daer Joesep Hanrick in plaets van 6 vaetten rogge 6 vaten van
het jaer 1627.
VI vat gaersten

folio 40.
Item alnoch gelevert aen den schoiutert van Helmont 3 malder rogge ende daer van den jaeren 1628, 1629 ende
het jaer 1630 comt in roggen.
III malder
Item alnoch betalt aen heer Sijmon van Mervort 5 paechten elcken pacht van 5 malder ende 3 cop roggen ende
dat van den jaeren 1627, 1628, 1629, 1630 ende 1631 incluijs betalt comt daer voor in rogge gelevert bij
quectantij No. 15
XII mudde IX vat
Item alnoch gelevert aen Merijken Jan Martens soo sij heft op den Heilligen Gest 13 vaetten rogge bij accort
haeren lefdaech waer voor sij heft oever gelevert ene brief van 13 vaetten erf rogge de welcke den Heilligen Gest
jaerlijcx heft op de hoef van joncker Gerwen gelegen tot Aesten hijer van haer gelvert 5 pachten elcken paecht
van 13 vaetten rogge in den jaeren 1627, 1628, 1629 ende 1630 ende als Mecken Martens dodt is sal de rente
bliven aen den Heilligen Gest comt hijer in rogge gelevert.
IIII mudde IIII vat
Item betalt aen heer Servaes 2 mudde roggen van de sondaegde misse als men speijdt daer voor in gelde geven X
gl. soo met hem accordert om daer inighe mijssen hadde ver…… bij quectantij No. 17.
X gl.
Item alnoch betalt aen heer Servaes 2 mudde rogge hercomende van wegen die kerckmester ende daer van den
jaeren 1628 daer voor in gelden betalt het mudde 10 gl. comt des 2 mudde
XX gl.
bij quectantij No. 18
folio 40 verso.
item betalt aen Jan Joest Custers ende Luijkas Livens borgemessters der stadt Helmont van wegen den Heilligen
Gest de soma van 88 gl. hijer en hebben ick geen quectantij aest.
LXXXVIII gl.
item alnoch betalt aen Aert hanricx ende Jan Peters borgemesters van Helmont van wegen den Heilligen Gest bij
quectantij no. 20.
LXXXVIII gl.
item alnoch betalt aen Claes Aelbers ende Peter Hanssen borgemesters van Helmont van wegen den Heilligen
Gest bij quectantij. No. 21
LXXXVIII gl.
item alnoch betalt aen Frans Wolfs ende Hanrick Gortst borgemesters der stat Helmont van wegens den
Heilligen Gest 88 gl. bij quectantij. No. 22.
LXXXVIII gl.
item alnoch betalt aen Jan Peters ende Frans Purters borgemesters der stadt Helmont van wegen den Heilligen
gest 88 gl. blickende bij quectantij. No. 23.
LXXXVIII gl.
folio 41.
Item alnoch betalt aen Goordt Jan Martens 88 gl. als borgemesters ende Tonijs Campers ende dat van wegen den
Heilligen Gest. No. 24.
LXXXVIII gl.
Item alnoch betaelt aen Goordt Jan Martens 88 gl. als borgemesters ende Tonijs Campers ende dat van weghen
den Heilligen Gest. No. 24.
LXXXVIII gl.
Item alnoch betalt aen Willem van den Kerckhof ende Peter Becx borgemesters der stadt van Helmont 88 gl.
ende daer van wegen den Heilligen Gest blikende bij quectantij.
LXXXVIII
folio 41 verso.
item betalt aen heer Peter Muels 2 mudde roggen van de sondaechsen missen als men speijndt ende is hijer mede
betalt het jaer 1628 bij quectantij. No. 26.
II mudde rog
item alnoch betalt aen heer Peter Muls van de sondaechsen missen als men speijndt 2 mudde rogge voor het jaer
1629 bij quectantij. no. 29.
II mudde rogge
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item alnoch betalt aen heer Peter Muls 2 mudde rogge sondaechsen missen als men spindt waer mede is betalt
het jaer 1630 bij quectantij. No. 29.
II mudde rogge
item alnoch betalt aen heer Peter Muls 3 paechten elcken paecht 1 mudde roggen ende daer van sondaechsen
misse hercomende van de kerck mester ende daer van den jaeren 1629, 1630 ende 1631 daer voor in gelden
betalt elck mudde 10 gl. comt dijt te saemen bij quectantij. No. 30.
XXX gl.
folio 42.
Item alnoch betaelt aen Lennaert Martens van sijnen getrouwen dienst daer van gaen jaerlijcx aef compentert 2
mudden roggen hijer op hem gelevert 6 mudden ende 6 vat en 1 half vat roggen enden 6 vat bockent comt
Lennarts Martens.
VI mudt V ½ vat rogge
bockent.
VI vaetten
Item alnoch gelevert aen Becx voor sijnen getrouwen dienst daer hem jaerlijcx van compentert 2 mudden
roggen hijer op hem gelevert 5 mudden roggen.
V mudt rogge
ende 1 mudt gaersten.
gaerts I mudde
item heb ick Dirck Bercx aen mijn selven gelevert op mijnnen dijnst daer mij oock jaerlijcx van compentert 2
mudden
XIII mudt V vaetten rogge
roggen ende noch 6 vaetten bockens.
VI vaetten
item gelevert aen den schoutet van Helmont de 12 mert 1631 een malder roggen voor het jaer 1631.
VI vaetten
folio 42 verso.
Item alnoch betalt den 12 augustij aen Anneken Wolfs een jaerlijcx renten van een mudde roggen soo sij
jaerlijcx heft op den Heilligen Gest daer voor in gelde betaelt 4 gl. 10 st. ende dat van den jaere 1626 bij
quectantij. No. 43.
IIII gl. X st.
Item den 18 september betalt aen den paestoer van Lijssel een jaer liecxsse rentte van 38 st. ende daer van den
jaer 1626 bij quectantij. No. 44.
XXXVIII st.
Item den 12 december betalt aen heer Sijmen van Mervort 9 paechten elcken paecht van 2 vat rogge en ene cop
die den Heilligen Gest jaerlijcx gelt aen Sent Jans altaer jaers welcken paechten vervallen sijn 1618, 1619, 1620,
1621, 1622, 1623, 1624, 1625 ende 1626 daer voor hem betalt bij accort 7 gl. blickende bij accort. No. 45.
VII gl.
Item alnoch betalt aen Leijntgen Wolfs ene jaerlijcxse paecht van 1 mudde rogge daer voor betalt 4 gl. 10 st.
daer mede betalt het jaer 1625 bij quectantij. No. 46.
IIII gl. X st.
folio 44.
Item alnoch betalt aen mr. Hendrick de kijnderen een rentte van 4 mudden roggen die Maergriedt van
Raevensteijn pecht te hebben daer voor betalt 20 gl. daer met is betalt het jaer 1624 bij quectantij. No. 47.
XX gl.
1627.
Item alnoch betalt aen die deckens van Sinte Katelijn een rente van 6 vat roggen daer voor in gelde betalt 2 gl. 5
st. ende daer van de jaere 1627. No. 48.
II gl. V st.
Item betalt aen Joest Becx een mudde roggen dat heer Mathijs hadde oever gewessen aen Joest Becx daer voor in
gelde betaelt 9 gl. blinkende bij quectantij van heer Mathijs ende Joest Becx. No. 49.
VIIII gl.
Item alnoch betalt een rente aen joncker Entevos van 4 gl. tjaers ende dat voor den jaer 1625 bij quectantij. No.
50.
IIII gl.
Item den 21 meij betalt aen Geraert van den Wijel een jaerlijcxse rentte van 2 mudden roggen voor den Heilligen
Gest van den ses daer voor in gelde geven XI gl. bij quectantij.
XI gl.
Daer met is betalt 1624. No. 51
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folio 44 verso.
1627.
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurckmans ene pachten elcken paecht van 5 vaetten roggen daer voor in gelden
4 gl. 15 st. ende daer van den jaere 1626 ende 1627 blickende bij quectantij. No. 52
IIII gl. XV st.
Item alnoch enen paecht van de ermen kijnderen te leren daer voor betalt 6 gl. ende daer van de jaere 1627 blick
bij quectantij. No. 10.
VI gl.
Item alnoch betalt aen Aerjaen Brouwers van sinnen dienst die hij jaerlijcx doet aen den Heilligen Gest 2
paechten elck paecht van 6 gl. welcken paecht vervallen sijn in 1625 ende 1626 bij quectantij. No. 53.
XII gl.
Item alnoch betalt aen heer Aert van Empel een jaerlijcxsse rente van 19 gl.4 st. de welcken mede is betalt 1624
bij quectantij. No. 54.
XIX gl. IIII st.
Item de 14 october betalt aen heer Hanrick pastoer tot Liessel een rentte van 38 st. daer mede is betalt 1627 bij
quectantij. No. 55.
XXXVIII st.
folio 45.
Item alnoch betalt aen den rent mester van Beijnderen 4 paechten elcken paecht van 7 oert daer voor betaelt 7 st.
vervallen 1623, 1624, 1625 ende 1625 bij quectantij. No. 56.
VII st.
Item alnoch betalt aen joncker Ente Voes enen jaerlijcxse paecht van 4 gl. welcken paecht vervallen is 1626 bij
quectantij. No. 57.
IIII gl.
Item alnoch betalt aen heer Servaes Verberschodt 2 mudden roggen voor sondaech meijs als men speijnt daer
voor in gelden betalt X gl. daer mede des 2 mudden roggen sijn betalt van het ver…… van enig missen waer met
is betalt het jaer 1627 hijer voor gestelt. folio 40
Item alnoch betalt aen heer Servaes Verberschodt 4 mudden roggen hercomende daer men aen de kerckmesters
pacht te betalen voor 4 jaeren daer mede betalt het jaer 1625, 1626, 1627 daer voor in gelden betalt elck mudde
roggen X gl. comt. No. 19. bij quectantij.
XL gl.
folio 45. [A]
1629.
Item alnoch betalt aen mr. Hanrick Maes een tente van 5 vaetten roggen van wegen de kijnderen daer van in
gelden geven 37 ½ st. voor het jaer 1628 bij quectantij. No. 63.
XXXVII ½ st.
Item de 28 october betalt een renten van 38 st. aen den pastoor tot Leijssel daer mede betalt het jaer 1628. bij
quectantij. No. 64.
XXXVIII st.
Item alnoch betalt aen den dekens van Sinte Kaeteleijn een rentte van 6 vaetten rogge daer voor in gelden betalt
2 gl. 5 st. waer mede is betalt 1629 bij quectantij. No. 65.
II gl. V st.
Item alnoch betalt aen heer Aert van Empele een rentte jaerlijcxsse rentten van XIX gl. IIII st. ende daer van den
jaer 1625 bij quectantij. No. 66.
XIX gl. IIII st.
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurckmans een renten van 5 vaetten roggen daer voor in gelden betalt 37 ½ st.
ende dat van den jaeren 1629 bij quectantij.
XXXVII ½ st.
Item alnoch betalt aen mr. Hurckmans van de aermen kijnderen te leren 6 gl. ende dat den jaeren 1629 bij
quectantij.
VI gl.
folio 45 verso.[A]
1629.
Item betalt aen Aerjaen Broewers van sijnen dienst die hij jaerlijcx doet voor den dienst voor de aermen 2
paecht elcken paecht van 6 gl. daer met is betaelt 1627 ende 1628 bij quectantij. No. 67
XII gl.
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Item den 18 augustij betalt aen Anneken Wolfs Francken een jaerlijcxse rentten van 1 mud roggen daer voor in
gelden betalt 4 gl. 10 st. ende dat van den jaeren 1627 bij quectantij. No. 68. IIII gl. X st.
Item alnoch betalt aen den paestoer tot Lijessel een rentte van 38 st. ende dat voor den jaer 1629 bij quectantij.
No. 69.
XXXVII st.
Item den 22 mert betalt aen joncker Entte Voes 3 paechten elcken paecht van 4 gl. daer mede is betaelt1627,
1628, 1629 bij quectantij. No. 70.
XII gl.
Item alnoch betalt aen mr. Hanrick der kijnderen een jaerlijcxsse rentte van 4 mudde roggen daer voor in geld
geven 20 gl. daer is betalt 1627 bij quectantij. No. 71.
XX gl.
Item alnoch betaelt aen die dekens van Sinte Katelijn een rentte van 6 vaetten roggen daer voor in gelden betalt 2
gl. 5 st. van het jaer 1630. No. 72. bij quectantij.
II gl. V st.
Item alnoch betalt een rentten aen Gerart van den Wiel 2 mudden roggen daer met is betalt 1625 daer voor in
gelden geven XI gl. bij quectantij. No. 87.
XI gl.
folio 46.
Item alnoch betalt aen mr. Aert Hurchmans van een half jaer die aermen kinderen te leren 3 gl. daer met dat hij is
betalt 1630 bij quectantij.
III gl.
Op den selven datto aen hem betalt van de kuistereij 2 ½ vat rogge daer met betalt.
XVIII st.
Item alnoch betalt aen Aenneken Wolft 2 paechten elcken paecht van 1 mudde roggen daer voor in gelden betalt
9 gl. ende dat van jaere 1628 en 1629 bij quectantij. No. 73.
IX gl.
Item alnoch betalt aen Arjaen Brouwers 2 paechten elcken paecht van 6 gl. tjaers die hij jaerlijcx heft van sijnen
diensten van den Heilligen Gest ende daer van den jaeren 1629 ende 1630 bij quectantij. No. 74.
XII gl.
Item betalt aen Geraert van den Wiel rentmester van den Heilligen Gest van den 2 paechten elcken paecht van 2
mudde roggen daer voor in gelden betalt elcken paecht XI gl. bij quectantij. comt hijer vervallen 1626 ende 1627
No. 75
XXII gl.
folio 46 verso.
item alnoch betalt aen heer Sijmon van Mervort paechten elcken paecht van 2 vat enen cop roggen ende daer
van den jaeren 1627, 1628 ende 1629 daer voor in gelt geven 2 gl. 14 st. bij quectantij.
II gl. XIIII st.
Item alnoch betalt aen Lauwrijns Anthonissen 2 paechten elcken paecht van 4 ½ vat roggen ende dat van den
jaeren 1627 ende 1628 daer voor in gelde geven 3 gl. 7 ½ bij quectantij. No. 76.
III gl. VII ½ st.
Item betalt aen Jan Becx rentmester priesters van die grmesten 6 paechten elcken paecht 2 vaetten roggen ende
dat van jaeren 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630 daer voor in gelden geven 4 gl. 10 st. bij quectantij. No.
78.
IIII gl. X st.
Item alnoch betalt aen mester Hanrick de kinderen ene paecht van 4 mudde roggen ende dat van den jaeren 1628
daer voor in gelden betalt 20 gl. bij quectantij. No. 79.
XX gl.
Item betalt aen die deckens van Sinte Kaeteleijn ene paecht van 6 vatten roggen ende daer van den jaeren 1631
daer voor in gelt geven 2 gl. 5 st. bij quectantij. No. 80.
II gl. V st.
folio 47.
Item alnoch betalt aen heer Sijmon van Mervort 2 paechten elcken paecht van 2 vat ene cop tegen ende daer van
den jaeren 1630 ende 1631 daer van in gelden betalt 37 ½ st. bij quectantij. No. 45.
XXXVII ½ st.
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Item alnoch betalt aen heer Peter Muls 3 paechten elcken paecht van 1 mudden roggen hercomende van die
kerckmesters ende daer van den jaere 1629, 1630 ende 1631 daer van in gelden betalt…………….
Item alnoch betalt aen heer Servaes Verberschot 2 paechten elcken paecht van 1 mudden roggen elck
hercomende van den kerck messters ende dat van den jaeren 1630 ende 1631 daer voor in geldebetalt 20 gl. bij
quectantij.
XX gl.
Item alnoch betalt aen Geraert van den Wijel rentmester van den Heilligen Gest van de Bos ene paecht van 2
mudden roggen ende daer van den jaeren 1628 daer voor in gelden betalt XI gl. bij quectantij. No. 81.
XI gl.
folio 47 verso.
Item alnoch betalt aen Aerjaen Brouwers 6 gl. van sijnenen dienst die hij jaerlicx heft van den Heilligen Gest
ende daer van den jaeren 1631 bij quectantij. No. 82
VI gl.
Item den 21 october betalt aen heer Hendrick van Breij paestoor tot Lijessel een jaerlijcxse rente van 38 st. dat
voor den jaer 1631 bij quectantij. no. 83
XXXVIII st.
Item den 21 october betalt aen heer Hendrick van Breij paestoor tot Lijessel een jaerlijcxsse rentte van 38 st. dat
voor den jaer 1631 bij quectantij. No. 83.
XXXVII st.
Item betalt aen joncker Entevos ene jaelijcxsse paecht van 4 gl. dat van den jaeren 1630 bij quectantij.
IIII gl.
Item betalt aen Aerjaen Brouwers 6 gl. van sijnen dinst van den Heilligen Gest ende van den Jaeren 1632 bij
quectantij. No. 85.
VI gl.
Item alnoch betalt aen heer Aert van Empel 2 paechten elcken paecht van 19 gl. 4 st. ende dat van den jaeren
1626 ende 1627 comt 38 gl. 8 st. bij quectantij. No. 86.
XXXVIII gl. VIII st.
Item alnoch betalt aen heer Emont Berckers ene paecht van 22 vaetten roggen van de cuesterij die hij haden
bedijnt in het jaer 1630 daer voor in gelden betalt 28 st. het vat daer order van schepenen comt
Dijt is voor geschreven op verso fol 37 per abuijs.
folio 48.
Item den 3 december 1626 betalt aen den rentmester Cranenbroeck van 2 jaeren sijns ende dat van den jaeren
1625 ende 1626 daer voor in gelden betalt bij quectantij. No. 88.
XIII gl. XIIII st. III ort
Item den 27 november 1628 noch betalt aen den rentmester Cr anenbroeck 2 jaeren cijns ende daer van den
jaeren 1627 ende 1628 daer voor in gelden betalt bij quectantij. No. 89.
XIII gl. XIIII st. III ort
Item alnoch betalt aen de rentmester Cranebroeck 2 jaeren cijns ended at van den jaeren 1629 ende 1630 dar voir
in gelden betalt 13 gl. 14 st. 3 ort bij quectantij No. 91.
XIII gl. XIIII st. III ort
Item betalt aen mr. Willem den scholmester 6 gl. van de aermen kijnderen te leeren blickende bij quectantij.
No. 91.
VI gl.
folio 48 verso.
1625.
Den 19 meij Hennen Hanrick gehadt 2 daegen ende halen om heggen aef te houwen ende uijt te slegten om in
het Gaesthuijs te gebrancken ende hem daer geven op Sijnnen coest 10 st. comt.
XXV st.
Noch Henen Hanrickicx geven 4 st. van der hij ene halven daegh die hesters op Groetel hadde op gesnoeijt ende
vaest gesedt.
IIII st.
No. 176.
Item betalt aen Peter Wijnants van de gelaessen in het Gaesthuijs te maecken 4 gl. 15 st. den 12 junij bij
quectantij.
III gl. V st.
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Den 20 junij van Gabriel van Berchem gecoft 100 laetten van het Gaesthuijs te gebruijcken daer voor betalt 2 gl.
10 st.
II gl. X st.
Thomas den Cuiper geven 2 ½ st. van het boeter topken te bijnden

II ½ st.

Den 4 julij gecoeft 18 vaetten calcx van in het Gasthuijs te gebruiken voor het vant geven 8 ½ st. comt in gelden
7 gl. 13 st.
VII gl. XII st.
Jan Maessen van beslaen geven 6 st.
VI st.
Den 26 julij geven aen Thijs den smedt van twe neij sloetten te maecken aen die comen op die port daer aef
betalt 3 gl.
III gl.
Den 30 julij Maethijs den smett geven van een slot op te maecken met ene slutel aen het Gaesthuijs te
gebruicken.
III st.
folio 49.
1625.
Item den 2 augustij betalt aen Truij Snijders van 4 caersste lems in het Gaesthuijs te vaeren van die kaers geven 5
st. 1 ort.
XXI st.
Den 4 augusti betalt aen Jan de decker van Stiphout van caerssen lems in het Gasthuijs te vueren van diecaers
geven 5 ½ st. II gl. III st.
folio 49 verso.
1625.
Item den 14 september geven aen Teuwen Haennen soo voor hem ende oncosten die hij hadde gedaen ten bos
van een rente op te seggen van 300 gl. in den roeijen haen.
VII st.
Item geven aen Chaetelein Chegels van bant voor Dirck Marijnen voor de luijssen.
XII st.
Item den 14 september Jan Maessen geven van 6 daegen in het Gaesthuijs te metssen 10 gl. comt.
III gl.
Item den 20 september gecoeft 6 vaeten calcx van die Heghein Gesse port te laetten maecken voor het vat calcx
geven 9 ½ st. comt.
II gl. XVI st.
Den 29 september Wilbort Schaeten bockent gebroecgt vertert.

VI st.

Item den 30 september geven aen enen decker van anderhalven dach op het Gasthuijs te decken dacgs 10 st.
XV st.
Item den 1 october betalt aen Peter Craellen van dat hij Jan Da….ts heft ghehouden soo in montcoesten ende
oncoesten tot dat hij is gestoerven 24 gl. blickende bij quectantij.
XXIII gl.
folio 50.
Item den 4 october betalt aen Jan Hurcx ende Claes den Seger van 4 daegen in het Gaesthuijs te saegen daechs
14 st. comt in gelden.
IIII gl. IIII st.
Noch betaelt aen Claes den Wael van dat hij caelck hadden beslaegen.

II st.

Noch betalt aen Tenijs varen caers sant te brijnhen.

II st.

De 7 october Peter Jaespers sijnen bockent braeght vertert 4 st.

VI st.

Noch betalt aen Caellen Janssen voor twe broeijen voor Joost Jan Peters kijnderen eer sij bestelt waeren coesten
21 st.
XXI st.
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Noch betalt aen Lijes Ceullemans in het bestellen van het kijnt van Joost Jan Peters.
IX st.
Den 16 october geven aen enen aermen man om hem te laetten snijden 6 st.

VI st.

folio 50 verso.
item den 10 october geven aen Jan Maessen op die poort te metssen 2 daegen daeghs 10 st. I gl.
I gl.
Item den 24 dijtto tot Eijndoeven gecoeft 500 leijen om op de port te decken daer voor betalt 3 gl. 15 st.
III gl. XV st.
Van Eijndoeven hijer te brengen geven.
IIII st.
Item den 12 november betalt voor een veijm schoeven 2 gl.10 st.
Op het Gaesthuijs

II gl. X st.

Alnoch betalt aen Jan den Decker van 5 caerssen lems in het Gaesthuijs te brijngen de caers 5 ½ st. comt.
XXVII ½ st.
Den 20 november gecoeft voor Geijs Soijen soen 3 semsse vellen daer aef hem laetten maecken wambas ende
broeck daer voor betalt 3 gl. 12 st.
III gl. XII st.
Van maecken ende gaeren cnoepen saemen aefgeven 35 st.

I gl.XV st.

Item alnoch betalt aen Pouwels den smedt van twe geheijndt te maecken aen een duer in het Gaesthuijs 7 st.
VII st.
Den 24 november geven aen mr. Hanrik den leijdecker met sijnnen knecht ene daech op het port te decken.
XXVIII st.
Item gecoeft voor Joest Jan Peters kijnt ene hoedt met een paer hoessen ende een paer blocken daer saemen voor
betalt 1 gl.
I gl.
folio 51.
Den 8 december Dirck Frans Peters gebraecht enen enigh brant hout vertert
IIII st.
Den 10 december coeft pelter ene waegen turfs gebracht vertert.

IIII st.

Op den selven ditto Wilbert Schaetten ene waegen turfs gebraechtvertert.

III st.

Item den 23 december Joesep Hanricx gaerts gelevert vertert 2 potten bijer.

IIII st.

Den 23 december gecoeft voor Joest Jan Peters daeght die op Bergellen wont gecoest een paer hoessen en
soecken daer voor betalt.
XV st.
Noch betalt aen Jaecoep den snijder van een lijfken te maecken voor Joest Jan Peters doechter 6 st.
VI st.
Voor gaeren haecken ende ogen 7 vertert.
I st. III ort
Noch betalt aen Peter den seldrijer van den rep op die port te maecken.

II st.

Den 23 december betalt aen mr. Jan Loeijen als wij met hem hadde gerekent van alles dat mr. Jan in voor gaende
teijden met de Heilligen Gest te doen hadden gehadt.
XVI st.
Item den 28 december betalt aen Willem van den Kerhoef met die hoevenaers ses st. haer voor lijef braechte naer
ouder gewonten.
XIIII gl.
folio 51 verso.
1626.
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Item alnoch betalt aen Willem van den Kerckhoef den 9 janwarij als wij met de hoevenaers tot Duersen het coren
hadden gehalt van het goedt den Inden bij quectantij.
III gl. 15 st.
Den selven ditto Hanricx Geven van in het Gaesthuijs te luicken ende leijmen thijn daeggen daechs X st. comt.
V gl.
Den 19 janwarij soo ben ick ende Lennart Martens saemen gegaen naer de Bos om aldaer een rentten aef te
leggen aen de erfgenaemen van mester Jaecob van der Plancken die aefgeleijdt met 300 gl. permisse gelt.
III gl.
Lenaert Martens ende ick uijt gecoest drijer daegen met ons beijden vertert op het cantor ten Bos geven van den
brijef uijt te doen 9 st. met den brijef te quitern.
Den 24 febrewarij Joest Jan Peters soen gecoeft een paer schoen coesten.

XIIII st.

Michgiel Lennaerts heft den Heilligen Gest geven een koeperen groen van vraecht geven 10 st. voor het seel
geven 10 st. van enen lichter ende schoen te maecken saemen geven 6 st. comt saemen 26 st.
XXVI st.
Hangende boeven de speijncas.
folio 52.
1626.
Item den 8 april gecoeft 6 ½ pont boeteren het pont 3 ½ st. voor Joesken van Aellen kijnderen comt.
XXII st. III oert
Item betalt aen Leijn Loijen tot Mill 38 st. 3 ort soo sij hadde verschoeten aen Joest Jan Peters soen die bij haer
sijeck laech soo in bijer wete broedt pepercoeck saemen.
XXXVIII st. III ort
Item den 16 meij betalt aen Aert Jan Guelten X gl. II st. dat Peter Craellen daer haedden gehant doen Jaecom
Baetten kijnder in het Gaesthuijs laeger van de peste No.
X gl. II st.
Den 3 junij Joest Martens gebroeste een malder roggen incoesten gedaen.

II st.

Noch betalt aen Mathijs de smedt van van het sloedt te vermaecken aen den speijn cas in die kerck 4 st.
IIII st.
Item alnoch betalt aen Tomaes Janssen van Leck van dat hij Jaecob Baetten was gewest in de peste van het huijs
In ses wecken saemen met hem geacoder voor 26 gl. 10 st. bij quectantij.
XXVI gl. X st.
Item betalt als Joesep Hanricx ende den knecht van Dirck Brussens gaerts hadden gebraecht 2 potten bijers 4 st.
IIII st.
folio 52 verso.
1626.
Item een per schoen op Aellen merckt voor Jan Jelijs Dilliaens coesten.

XXIII st.

Item betalt aen Peter de seldreijer van ene neijen repte macken op deije port wegende 10 pont het pont 6 st.
Den 2 augustij Wilbert Schaetten gebraecht 10 vaetten roggen van Jan Lenarts als vorster 9 st.
IX st.
Den 8 augustij gewest met de heren schepenen op die Dueseldonck om te besijen oever schade was geschijedt
van den hagel slach als doen vertert.
I gl.
Den 19 augustij gewest met de heren schepenen van Helmont naer Baeckel aen den bockent te vesijteren den
welcken sij seijden verhagelt te sijn als doen vertert.
XVI st.
Item alnoch alnoch betalt aen Jan den smedt van ijserwerck te maecken in het Gaesthuijs 2 gl. 7 st. bij quectantij.
No. 97.
II gl. VII st.
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Den 7 september betalt aen Jaecob den snijder van ene roocken maecken voor Joest Jan Peters dochter met het
gaeren somme.
XVII st.
Den 2 october betalt in het sijns boeck tot Mijrlo van Fierlants 2 ¼ vertert 2 ½ st.
IIII st. III ort
folio 53.
Den 2 october Peter Jaespers gebraecht 6 mudden bockens als doen vertert.

VI st.

Den 8 ditto Peter Jaespers gebraecht een mudden roggen vertert.

II st.

Noch betalt aen Jaecob die snijder van ene rock te maecken Joest Jan Peters kijnt van maldijen ende gaeren
saemen.
XIIII st.
Den 30 october Hanrick Peters ende Jaesper Peters ene pacht gebraecht oncoesen gedaen.
IIII st.
Den 6 november een wambas gecoeft van Eijen Baetten voot Jan Jelis Dilliaens daer voor betalt 4 gl.
IIII gl.
Item noch betalt aen Peter Huecx enen dalder van huijshuer dait Aerijten Peters den raeijmacker bij hem hadde
gewoont.
XXX st.
Den 16 november Dirck Geraerts genen geven 2 gl. 10 st. voor dait hij Aerijken Peter den Raeijmacker naer den
bos soude vaeren metten woen.
II gl. X st.
Den 18 november betalt aen Hanrick Thomassen in het aecorderen met Merijken Marttens dait sij een renthe
oever gaef aen den Heilligen Gest ende dait den Heilligest mesters haer soo lange als sijlefden die rente van 13
vaetten jaerlijcx leveren vertert.
XII st.
Den 19 november betalt tot mester Jan Loeijen dait daer was vertert met den paestoor van Liessel.
XXV st.
folio 53 verso.
1626.
Den 19 november bealt aen den seretaris Faeber twe gulden dait hij hem vertert was met de schepenen als
Merijken Maertens haer brieven met haer vrijnden oever gaef.
II gl.
sij
Item Jan Jelijs Dliaens gecoeft een paer clompen coesten 5 st. 1 oirt ende hem geven I st. om hoessen te laetten
verseijn saem.
VI st. een oirt
Item tot Lijen Pouwels betalt Aels Corst Peters ende Wilbert Schaetten hennen bockent hadden gebraecht als
voor vertert.
XIIII st.
Den 22 december Joesep ende Dirck op de Duesseldonck haeren rogge gebraecht als voor vertert.
XIIII st.
Jaecob den sneijder geven van een paer hoessen te maecken voor Joest Jan Peters dochter met het tgaeren
saemen.
II ½ st.
Noch betalt aen Erken Dircx tot Mirlle 9 st. dait sij hadden uijt gedaen aen Joest Jan Peters soo in sijn sieckte
liggende bij Leijn Loeijen bij quectantij.
IX st.
Den 23 december betalt aen Leijn Pauwelssen 25 potten biers die Marten Otten vrou daer hadden laetten haellen
in haeren craem daer voor betalt 2 gl. de reste om haer willen quit geschouwen.
II gl.
folio 54.
Item alnoch betalt den 23 december aen Leij Pouwelsse 27 potten bijers die Baertel Wechgels daer hadde gehailt
in sijn sieckte loept in gelden.
II gl. XIIII st.
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Den selven daetto betalt aen Leijn Pouwels 28 st. dait Merij Geef Trijnnen daer hedden verhaelt.
I gl. VIII st.
Selven daetto betalt aen Leijn Pouwels 8 st. welcke Jenneken dolle Goessens daer hadden verhalt.
VIII st.
Den 23 december gecoeft van Peter Hanssen veijer calf vellen van Jan Purters kijnderen te cleden daer voor
geven.
III gl. XV st.
Den 28 december Wilbort Schaetten ende Kerst Peters elck gebraecht een voeder cloets als doen saemen vertert
4 potten bijers.
VIII st.
Wilbort Schaetten ende Kerst Peters saemen rogge gebraecht saemen vertert 2 potten bijers 4 st.
IIII st.
Item betaelt aen den secretarijs Faebrij van een nijen ex hetorijael.

III gl. VI st.

Den laedt van Estaes van Gerwen gebraecht 6 vat roggen vertert den 23 december.
II st.
Den 28 december Brusten Drissen gebraecht rog ende gaerst ver drocken.

IIII st.

folio 54 verso.
den 30 december Joesep ende Bruisten saemen gebraecht roggen ende gaerts als doen vertert saemen 10 st.
X st.
Item betaelt aen Peter Hanssen 3 gl. 12 st. dait Lambert van den Waessenberch daer hadden laeten hallen soe in
bijer roemen in die sijckten van sijn wijf.
III gl. XII st.
Item den 30 december ene paessant geven 12 ½ st. om hem te laetten snijden van die geschurtheijt.
XII ½ st.
Den selven ditto gecoeft van Hanrick Hanssen twe calfs vellen tot een wambas voor Joest Jan Peters soen ende
drijer voeijer vellen om het wambas ende sijn broeck te voeijen daer voor geven 3 gl. 8 ½ st.
III gl. VIII ½ st.
Item gecoeft een wamb van Leijs Cullemans knecht voor Adolf Gillemans daer voor geven 35 st.
I gl. XV st.
Noch Leijs Cullemans geven van gaeren ende cnoepen tot Joest Jan Peters soen sijn cleren 6 st.
VI st.
1627.
Den 10 janwarij vertert met die voerlijeden tot Duerssen als wij dait coren halden met somegge luijden daer wij
mede ter rekenen vertert.
folio 55.
1627.
Item den 20 janwarij Kerst Peters gebraecht 6 malder roggen als doen vertert. VIII st.
Wilbert Schaetten den 22 janwarij gebraecht 6 malder roggen als doen vertert. VI st.
Den 23 janwarij betalt aen Jaecob den snijder van Aert Jan Peters soen sijn waembas ende boecxssen te maecken
saemen.
I gl.
Item den 24 janwarij Brusten Drissen rogge gebraecht vertert.

VI st.

Den 25 janwarij Jan Geissen gebraecht roggen ende gaerst vertert.

VI st.

Den 27 janwarij Aert Lennaerts rog ende gaerst gebraecht als doen onvoesten. VIII st.
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Item alnoch betalt aen Brustens Hanricx 4 gl. I st. daer Thonijs Nullens daer hadde gehalt in bijer roemen in die
sieckt van sijn wijf blickende bij quectantij No.98.
III gl. I st.

Item den 28 janwarij Wilbert Schaetten den rogge gebraecht van de laedt van mester Thomas als doen vertert.
VIII st.
De 5 febrwarij den knecht van Steijn op die Duesseldonck roggen gebraecht vertert.
IIII st.
folio 55 verso.
1627.
Item Joesep Henricx ende Brusten Andrissen coeren gebraecht de 9 janwarij als doen vertert seven pottem bijers.
XVI st.
Item den 10 ditto tot Duerssen vertert tot Hanrick Isbouts als wij dat coren gelden van het goedt den Inden met
de voerlijenden als somegge lijeden die bij ons rekenen saemen vertert.
I gl. XVI st.
Noch betalt aen Joest Becx voor een halft pent wijns voor een vrou die tot Hanrick Schounen in die craem laech.
II ½ st.
Den 21 febrewarij Coerst Peters ende Ceel Hermens het coren gebraecht van Jan Lammerts ende Dirck Lenarts
doen vertert 8 st.
VIII st.
Den 24 febrewarij vertert tot Pouwels Wijnents in het oever sijen van alle oude rekenen 6 potten biers.
XII st.
Item betalt aen Aert den Boer dat hij ene cranken tot Gerwen hadden gevoert ende noch soo hij seijdt dreije mael
de peert ophoecht ende noch van een cranke vrou tot Gerwen te voeren saemen hem geven.
II gl. XVI st.
folio 56.
Den 25 febrewarij gewest tot Stephout om Jan Hanssen kijnt aldaer te bestellen als doen vertert.
III st. III ort
Den 26 febrewarij hennen Hanricx geven van 15 ½ daech op den Duesseldonck gesters te setten daech X st.
VII gl. XV st.
Item alnoch op datto aen Jan Sijmens geven van veijf daegen op de Deuseldonck gersten te helpen setten daegh
10 st.
II gl. X st.
Item den 8 mert betalt tot Peter Hanssen 6 potten bijers aels Joesep Hanricx coeren hadden gebraecht.
XII st.
Den 10 meij betalt aen Jaecob den snijder van een leijfken te maecken voor Joest Jan Peters dochter daer voor
geven van haecken ende gaeren.
X st.
Den 10 ditto Peter Jaespers coeren gebracht aes den vertert 6 ½ st.

VI ½ st.

Den 13 meij Frans Hanrick Cuesters coeren gebraecht vertert 3 ½ st.

IIII ½ st.

folio 56 verso.
1627.
Den 5 junij ene crancken passant om oever wech te conne geven.

XII ½ st.

Item noch betalt aen Lambert Anthonis Willems 8 potten bijers den Jan Wouters aldaer hadden gehalt in die
sijeckte van sijn vrou.
XVI st.
Den 8 junij geven aen Jaecob den snijder van ene rock te maecken voot Thonijs van Durssen dochter.
XII ½ st
Item den 12 junij Jan Thissen geven van enen krancken tot Gerwen te voeren
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X st.

ende den krancken geven geven.

II st.

item betalt aen Hanrik Joest den Klumper het dulck Jeen Maertens aldaer hadde gehalt en haer siecke ende noch
twe breoijen de Joestgen Aerjaen …… daer hadden gehalt saemen blickende sij rekeneijn.
IIII gl. XVII ½ st.
folio 57.
1627.
Den 14 julij Willem Vetlap geven van twe caerren lems in het Gaesthuijs te vaeren de kaert 5 ½ st.
XI st.
Noch gecoeft 2 bessems op die port gebruijcken daer voor geven.

I ½ st.

Item betaelt aen Brustens Hanricx dat Baertel Drissen aldaer hadden gehalt in sijn sieckte ende Aelken
Schrubbers in haer sieckte saemen blickende bij die rekeneijn. No. 98.
VII gl. X ½ st.
Den 21 september Wilbert Schaetten sijnen bockent gebraeght als doen vertert.
X st.
Den 26 september heft Kerst Peters sijnen bockent gebraecht als doen vertert.
VI st.
Den 9 october heft vaeder van die Crom A 3 malder rogge als doen van vraecht geven.
X st.
Item betalt aen dien huijsvrou van Claes den Seger voor dat sij drije wecken bij Heijl Boecx in haer sieckte was
gewest daer van betaelt.
III gl. V st.
folio 57 verso.
1627.
Item gecoeft voor Joest Jan Peters knechtgen een paer hoessen voor.

VIII st. II ort

Item op datto gecoeft een sems vel voor Joest Jan Peters knechtgen een wambas te maecken daer voor geven.
I gl. VI st.
Den 22 november Jaecob den snijder van ene rock te maecken voor Joest Jan Peters dochter ende een wambas
ende broeck voor Joost Jan Peters knechtgen maecken ende gaeren saemen geven.
XXX st.
Voor Joest Jan Peters dochter gecoeft een paer blocken coesten.

IIII st.

Den 28 november Jan Lemmens geven van derdaenen dach hesters te setten op die Deuseldonc dachs 10 st.
XXV st.
1628.
Den 10 janwarij heft Wilbert Schaeten rogge gebraecht doen vertert.

VI st.

Den 11 janwarij Joesep ende Brusten saemen rogge gebraecht doen saenen vertert 8 potten bijers.
XVI st.
Den 20 janwarij heft Wilbert Schaetten den rogge gebraecht van wegen mr. Tomas doen vertert.
X st.

folio 58.
1628.
Den 22 janwarij Coerst Peters het coeren gebraecht van Jan Lemaes ende Dirck Lemaes afs doen vertert.
VIII st.
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Item den 24 janwarij aefgerekent met Maergrijedt van den Bosch van dat sij hadde gedaen aen Joest Jan Peters
doen twe elle lijewaets dellen 8 ½ st. ende noch van pepecoeck dat tot Merlo in sijn sieckte was gehaelt ende
noch voor Jeen Martens ende Leijen Swallemes in de sieckte saemen bij een gerecent loept saemen.
XXX st.
Kerst Peters ende Wilbert Schaeten gebraecht elck een voeder clots doen vertert samen.
IIII st.
Item gecoeft voor Aert Jan Peters soen een paer hoessen ende socken coesen. XXIIII st.
Den 29 janwarij Kest Peters ende Wilbert Schaeten gebraecht elck een vooder turfs den gedronken 3 potten
bijers.
VI st.
1 febrewarij Maerten Janssen van Stiphoudt den roggen gebraecht van die hoef die hij op woendt doen heft hij
vertert.
X ½ st.
Den selven ditto Kerst Peters de pacht gebraecht van wegen mester Tomas doen vertert.
VII st.
folio 58 verso.
1628.
Item betalt den 3 febrewarij aen Peter Hanssen dat daer was gehaelt in bijer roemen ende melck comt te saemen
3 gl. 13 ½ st. voor Lambertvan den Wassenberch.
III gl. XIII ½ st.
Den 5 en febrewarij Josep Henricx sijnnen rogge ende gaerst gebraecht als vertert.
III ½ St.
Item de 6 ditto Aerjaen Gisbers de pacht gebraecht van Caetelijn van Schepstel hem geven van vracht.
IIII st.
Noch op datto geven aen Pouwels den smedt van twe grendels met de oegen aen die duer op die poert.
IIII ½
Item betalt den 6 febrewarij tot de secretarijs Faebrij ende voerst tot Wouter Laurijnssen in het oever geven van
een rente van 6 gl. tjaers als doen vertert met de schoutent schepenen ende vrijnden saemen.
VI gl.
Item noch betalt aen Jaecob den snijder den 26 april van een leijsten te maecken voor Joost Jan Peters dochter
met een paer hoessen saemen.
XII st.
folio 59.
1628.
Den 8 meij heft Kerst Peters rogge gebraecht vertert.

III ½ st.

Den 16 junij gecoeft 30 vaeten caelck om een neuwen kelder te maecken op den Helecker tot Wilbert Schaetten
het vat coest 8 ½ st. loept 12 gl. 15 st.
XII gl. XV st.
Caerlen Janssen geven van beslaen
XII ½ st.
Voor een caers sant geven.
II st.
Item den 14 julij betalt aen die huijsvrou van Jan Peters verclaeren van een seker accedent te mesteren ende
AertJan Peters soen Sijmen A…. ende van noch Merij Heisselaer saemen methaer geaccordertende haer betalt 21
gl. bij quectantij. No. 100.
XXI gl.
itemden 12 augustij betalt aen Ambros Hanricx Lijsken Baertels weckgels daer hadde gehaelt in bijer melck
ende brot.
III gl. XI ½ st.
den 13 augustij gecoeft een paer schoen voor Joest Jan Peters dochter coessen 18 st.
XVIII st.
Op de selven datto gecoeft voor Joest Jan Peters knechtgen een paer hoessen met een paer soecken coesten.
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XII ½ st.
folio 59 verso.
1628.
Item den 14 augustij gecoeft voor 14 gl. 15 st. steen om op den Heldecker om den kelder op te macken die was
in was gevallen.
XIIII gl. XV st.
Item op datto geven aen Drjies den mester met seijn knechts ende ueperman van daech neren saemen.
VII gl. X st.
Op den selve datto aen Pouwels den smedt geven van die trallijt te oncoesten 10 st.
X st.
Noch op datto voor 4 st. 3 ort ….

III st. III ort

Den 6 september geven aen twe aermen vrouwen uijt het landt van Gulck de aldaer waer aefgebrandt ende
bedreven.
XV st.
Den 8 september gecoeft voor Gillen busmackers een paer hoessen voor.

XXIIII st.

Item den selven ditto gecoeft voor Aerjaen Dirck seijen soen boecxrsen ende wambas daer voor geven.
II gl. XVII st.
Item den 12 december betalt aen Lambert Geraerts van het luij bijer dat daer was gedroncken als Nijlken Peters
was gestorven met de roemen ende witte broedt in die hoeijlens macken saemen met hem aefgerekens comt
saemen.
III gl. VI st.
folio 60.
1629.
Item den 10 janwarij tot Duerssen vertert met de hoeuenaers als wij het coeren hadden van het goedt den Inden
16 st.
XVI st.
Den 13 janwarij voor Joest Jan Peters doechter gecoeft ene swartten lijnen schoeteldock coest met met die
beijnders om godts wille gemaeckt.
XI st. ½ ort
Op den selven datto Jaecob den snijder geven van een broecxken te maecken voor Joest Jan Peter knechtgen.
VIII st.
Den 16 janwarij Brusten ende Joesep coeren gebraecht als doen vertert.

XIIII st.

Den 22 ditto Brusten coren gebraecht als doen vertert.

IIII st.

Den 26 ditto Wilbert Schaeten coeren gebraecht als doen vertert.

VI st.

Den 1 febrewarij Peter Jaespers coeren gebraecht vertert.

XII st.

Den 8 febrewarij Brusten ende Joesep rogge gebraecht als doen vertert.

XII st.

Item betalt aen Joestgen Jeliaens dat Hensken van Rinckvelt daer hadde gehadt in meel ende water broedt in sijn
sieckte.
V gl. XVII st.
folio 60 verso.
1629.
Wilbert Schaeten ende Kerst Peters turfs gebraecht den 10 febrewarij als doen vertert.
IIII st.
Den 14 febrewarij Jan Luijmens geven van derdalve dach hesters te setten op den Dueseldonck 10 st.
XXV st.
Item den 7 mert Wilbert Schaetten het coeren gebraecht van wegen mester Tomas als doen vertert.
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VI st.
Den 8 mert Jan Gerssen sijnen rogge ende gaerst gebraecht vertert.

IIII st.

Den 13 mert Brusten Drissen coren gebraecht als doen vertert.

VI st.

Den 15 mert Joesep Hanricx coren gebraecht vertert.

IIII st.

Den 16 mert aen Peter Hanssen betalt dat Willem Spanjaert in sijn sieckte aldaer heft gehadt in bier roemmen
ende mulck saemen een gerekent loept 9 gl. 13 ½ st.
IX gl. XIII ½ st.
folio 61.
1629.
Item betalt aen Gielliaen Faelis van de excoteriael verniewen den 12 april.

XXIX st.

Den 3 april Kerst Peters coeren gebraecht vertert.

IIII st.

Den 6 april Jaecob den snijder geven van een lijfcken te maecken voor Joest Jan Peters dochter voor haecken
ende gaeren saemen gemeij.
IX st.
Den 8 april gecoeft voor Adolf Gillemans wijf een paer hoessen voor.

XVI st.

Op den selve datto gecoeft een paer hoessen voor Joest Jan Peters dochter coesten.
XVI st.
Op den selve datto een paer hoessen voor Aert Jan Peters soen coesten.

XXIII St.

Noch gecoeft een paer schoen voor Joest Jan Peters dochter coesten.

XIX st.

Den 14 april Kerst Peters den rogge gebraecht van wegen Jan Lennaerts als den vertert.
V st.
folio 61 verso.
1629.
Item den 4 meij gecoeft een paer hoessen ende een paer schoen voor [doorgehaalt]
XXII st.
Den 19 meij gecoeft een paer hoessen voor Jan van Monen dochter coest.

XII st.

Op den selve datto geven aen Thijs den smedt van een slot op te maecken met een sleutel aen de daer op die
Hoechijnsse poert coest.
IIII st.
Den 20 meij Goerdt Aelbers het coren gebraecht van wegen het convent van Bijnderen vertert.
IIII st.
Item den 20 julij betalt aen Peter Hanssen dat Lambert den schoenmacker aldaer heft laeten hallen in verschiden
teijden soo in bijer ende coemen saemen 42 ½ pot den pot 2 st. comt.
IIII gl. V st.
Op den selven datto aen Peter Hanssen betalt dat Merij Frijnnen aldaer heft gehalt in bijer ende comen 39 ½ pot
den pot 2 st. loept.
III gl. XIX st.
Op den selven datto aen Peter hanssen betalt 17 potten bijers die Lambert Jan Hanricx daer heft gehaelt in sijn
sieckten.
XXXIIII st.
folio 62.
1629.
Item den 22 julij mester Hanrick den leijdecker geven van anderhaelven dach op de port te decken daer met
sijnen soen geven daer 30 st. comt.
II gl. V st.
Item gecoest een paer schoen voor Jan van Nunen dochter daer voor betalt aen Jan Jaespers 16 st.
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XVI st.
Den 23 julij met de heeren schepen gewest op de Duseldonck om het verhaegelt coeren te besijn als doen vertert
8 potten bijers den pot 2 st.
XVI st.
Item den 26 augustij gecoeft 1200 steen van op die port te metssen van het coren daer tegen te legen daer voor
betalt 7 gl. 4 st.
VII gl. IIII st.
Jan Drissen met sijnnen soen Drissen geven van metssen met den ueperman.

V gl. XIIII st.

Joesep ende Brusten hebben die steen tot Baeckel gehalt vraecht nijet geven maer dog vertert.
XVI st.
Item betalt aen Caetelijn Kegels van ene bant ter maecken voor Jan Leijssen om die luissen te verdriven daer van
geven.
XII st.
folio 62 verso.
1629.
Item gecoeft den 26 augustij een groen mandt om den sten op die port te draegen daer voor betalt.
IIII ½ st.
Item betalt aen Jan den snijder van twe caerssen lems in het Gaesthuijs te vaeren daer voor betalt.
X st.
Den 20 october betalt aen Wilbert Gerart Willems voor een duisent steen die Josep ende Brusten hebben gehalt
ende hebben gebraecht op die Duseldock daer voor betalt.
VI gl.
Den 24 october betalt aen Willem Geraerts van twe daegen op het Gaesthuijs te decken daechs 12 st. vomt.
XXIII st.
Op datto geven aen Peter Craellen van twe daegen en ene halve dach te lucken ende te leijmen daech 10 st.
XXV st.
Item alnoch aen Peter Craellen van twe daegen ter gelden voorsten daech 8 st. als doen bij die door doesers betalt
2 potten bijers de pot 2 st.
IIII st.
Den 14 november Gerart Aerjaens den gelaesmacker geven een gelas te maecken in het Gaesthuijs.
XIIII st.
folio 63.
1629.
Den 16 november gecoeft twe semsse vellen voor Aerjaen Dirck seijen soen tot een broeck coesten.
II gl. III st.
De 17 december geven aen Jaecob den snijder van enen roeck met een leijfken te maecken voor Joest Jan Peters
dochter van gaeren haecken en maecken saem geven.
XXII st.
Den 20 december gecoeft twe semse vellen voor Gillen Busmekers soen tot den wambas daer voor geven.
II gl.
Noch den 20 december gecoeft een hems vel voor Joest Jan Peters soen tot een wambas daer voor geven.
XXVII st.
Jaecob den snijder geven van dijt wambaste maecken van cnopen ende gaeren ende grof lijerwaet saemen.
1630.
Den 17 janwarij geven aen Caetelijn Kegels van Gortgen Paste mesteren van die poecken daer aef geven bij
quectantij. No. 101.
XIIII gl.
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Den 24 febrewarij gecoeft 3 semesse vellen voor Jan Aert Jetters soen tot wambas ende boecxsen daer voor
geven.
II gl. XV st.
folio 63 verso.
1630.
Item den 30 mert gecoeft een paer hoessen voor Adolf Hiellemans coesten.

XXI st.

Den 13 april aen Jaecob den snijder geven van ene rock te maecken voor Joest Jan Peters dochter van macken
maljen ende ende lijewat in het leijf saemen geven 16 st.
XVII st.
Den 11 meij betalt aen Jaecob den snijder van een broeckte maecken voor Joest Jan Peters soen 8 st.daer foer
gecoeft veijf vierendel lijtwats om te voeijeren ellen 7 ¼ st. loept.
IX st. III duiten
Item betalt aen Dirck Tempelaers 4 gl. 5 st. ende dat van wegen van Cornellis Valcx tot Bruegel van te
onderhouden engehe tijt het kijnt van Aercken Peter den Raeijmecker. IIII gl. V st.
Noch gecoeft een paer hoessen voor het kijnt van Aercken Peter den Raeijmacker coesten 10 ½ st.
X ½ st.
Den 22 meij Frans Hendrick Custers rogge gebraecht vertert.

II st.

Den 23 meij geven aen een aermen vrou duer begeren van den presedent comende van oude Turnout.
XX gl. X st.
Item geven aen Jan den voerster10 st. van een ingebot ten doen aen Peter Martens tot Baeckel.
X st.
folio 64.
1630.
Den 16 julij Jan den smidt geven van den slot te macken aen het Gaesthuijs. III st.
Den 20 julij betalt aen Chetelijn Kegels van Jan Wouters dochter te mesteren van die pocken per quectantie No.
102.
XV gl.
Den 28 october gecoeft een paer schoen voor Joest Jan Peters knechgen coesten.
XI ½ st.
Den 29 october gecoeft een paer hoesen met een paer sacken coesten.

X ½ st.

Noch den 29 october gecoeft voor Jan Purters soe twe semsse vellen tot een wambas coesten.
XXXVIII st.
Den 16 november gecoeft voor Claes Joerdens soen twe semsse vellen tot een wambas coesten.
XXXVII st.
Den 18 november gecoeft een paer schoen voor Joest Jan Peter dochter coesten.
XVIII st.
Den 29 november gecoeft twe semsse vellen voor Hanrick Craellen soen costen.
XXX st.
folio 64 verso.
1630.
Den 3 december geven aen den schoutert van Aesten van Gerven ende vercloep van chijs 5 gl. 6 st. blickende bij
quectantijen.
V gl. 6 st.
Als doen tot Aesten vertert No. 104.
VI st. I ort
Den 23 december geven aen Goerdt den Brouwer van 4 malder corens tot Nunen te haellen daer aet geven.
XI st.
1631.
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Den 22 janwarij betalt aen Jan Luijmens ende Frans Janssen van seven daegen hesters te seten op die
Dueseldonck elck daeg 10 st.
VII gl.
Item den 24 janwarij betalt aen Jaecob Brusten 28 gl. de welke Peter Hoeben daer heft verhaelt in bijer romen
ende meel soo met hem aefgekent per quectantij No. 167.
XXVIII gl.
Den 28 janwarij heft Wilbert Schaeten de rogge gebraecht van die Schau vertert in eten en dreincken 12 potten
bijers.
XXIIII st.
Item aen Jan de voerster geven dat hij tot Baeckel heft uijt geven in het pa…… te halle op die cauheij ende met
de schepen tot Helmont saemen vertert saemen.
XXII st.
folio 65.
1631.
Item betalt aen Leijs Cullemans 6 gl. de welcke sij uijt heft gedaen aen Jaecob Bellen weijf ende aen Heijlken
Jan de Koes ende aen Joesgen van Aerlen blickende bij haer rekeneijs.
VI gl.
Item den 10 febrewarij Joesep ende Brusten saemen coeren gelevert als vertert saemen 13 potten bijers.
XXVI st.
Wilbert Schaeten ende Kerst Peters ende Thonijs Dircx saemen coren gebraecht den 12 febrewarij vertert.
XX st.
Item den 4 mert Jan Aert Setters gecoeft 2 semsse vellen tot een wambas daer voor betalt.
II gl. XV st.
Noch gecoeft een paer schoen voor Nelles Ollicnopen soen daer voor betalt.

XVI st.

Den 17 meij gecoeft voor Cornilles Ollicnopen soen twe semesse vellen tot een wanbas daer voor geven.
XXXII st.
Item geven aen Willem Reijders soens mester tot Haerlem om daer te coepen een wambas ende hijmden twe
rijcx dat.
V gl.
folio 65 verso.
1631.
Item betalt aen Hanrick Clumpers twe vaemen bijers dese de luijers daer haden gedronken doen sij haden
geluijdt oever Joesten van Aerlen den 26 meij.
XVI st.
Item geven aen Tonijs Rutten dat hij hadde verschoetten aen een vrouck wambas voor Cornils Olijknopen soen
aen lijwaet ende maecken saemen den 22 augustij.
XXXIIII st.
Den 14 september Jaecob den snijder geven van een paer boecxssen te maecken voor Willem Lambers soen van
maecken en gaeren saemen geven.
XIIII ½ st.
Den 15 september Wilbert Schaeten bockent broecht vertert.

VIII st.

Item de 29 september Peter Jaspers sijnen bockent gebraecht als doen vertert. VIII st.
Den 29 september geven aen mester Adrijes van Even te maecken voort te maecken voor Clas Tijssen doechter
daer voor geven.
XXVIII st.
folio 66.
1631.
Den 18 october gecoeft een paer hoessen voor Cornilles Ollicnopen soen daer voor geven 12 st.
XII st.
Noch een paer voor Willem Lambers soen coesten 11 st.

XI st.

Noch op datto een paer hoessen voor Willem Rijnder dochter coesten.

XV st.
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Noch op datto een paer voor Joest Jan Peters dochter coesten.

XV st.

Noch op datto een paer voor Joest Jan Peters soen coesten.

XIII st.

Item gecoeft den 19 october 3 vat calcx om den hert op die port te laetten maecken daer voor betalt.
XXXVI st.
Op datto geven aen Clas van Nunen voor twe caerssen sants.

III ½ st.

Den 20 october Jan Drijssen geven van anderhalven dach de hert op die port te maecken daer aefgeven.
XVII st.
folio 66 verso.
1631.
Item de 22 november geven aen Jacob Cornillessen van den leijfken te maecken voor Joest Jan Peters dochter
met een wambas voor Joest Jan Peter soen met een broeck voor Adolf Gillemans met hettgaeren saemen.
XXVI st.
Den 25 november Coerst Peters ende Wilbert Schaeten rogge gebraecht aen doen vertert 6 potten bijers.
XII st.
Item betalt aen Dirck Janssen het ….. hij heft verdijent aen Heilligen Gest soo in kijsten als oock in het
Gaesthuijs ende op die poert saemen 56 gl. 11 per quectantij No. 105.
LVI gl. XI st.
Item noch gecoeft twe semesse vellen voor Jan Purters soen tot den wambas coesten 2 gl. 5 st.
II gl. V st.
Item gecoeft twe dekens den 6 december van Grijdt Cuijten ende voor Adolf Gillemans ende voor Hensken van
Rinckvelt daer voor geven.
III gl. X st.
folio 67.
Item betalt aen Steven Hermens van een broeck te maecken voor Willem Reijnders soen van maecken ende van
het voeder dat hij daer toe heft gedaen saemen geven 26 st.
XXVI st.
Item betalt aen Willem van den Kerckhoef 5 gl. 4 st. van bijer dat hem waes gehaelt van Dirck de coetsijer van
de heer van Helmont gewest liggende sijck in het Gaesthuijs.
V gl. IIII st.
Bij quectantij No. 106.
Noch geven aen Leijn Craellen 24 st. om voor hem te coepen wat hij in sijn sieckte van doen hadden.
XXIIII st.
folio 67 verso.
1625.
..mpessen gedaen in het uijt gaen maenen.
Den 16 april gewest maenen tot Nuenen Gerwen en Wetten als doen vertert. XVIII st.
Den 6 meij uijt gecoeft maenen naer Baeckel ende Melles als doen vertert.

XVIII st.

Den 13 junij uijt gewest maenen naer Mirlo als doen vertert.

XIIII st. III ort.

Den 3 september uijt gewest manen naer Deurssen als doen vertert.

XIX st.

Den 10 november uijt gecoeft maenen naer Aesten ende Lijssel vertert.

XIIII st.

Den 12 november uijt gewest naer Duerssen als doen vertert tot Deurssen ende tot Helmont.
XXI st.
Den 19 december gewest manen naer Lijerop als doen vertert.

XII st.

Den 22 december uijt gewest manen naer Baeckel ende Melles doen vertert.

XVIIII ½

folio 68.
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1626.
Den 14 janwarij uijt gewest maenen naer Mirlo met het goedt doen vertert.

XVI st. III ort

Item den 1 febrewarij Lennart Martens ende ick te saemen tot Baeckel gewest bij die schepen om daer mede te
accordeen om geen proces te hebben van wegen Jaesper Peters als doen tot Baeckel vertert bij de schepen.
VIIII ½ st.
Item ons dije Heilligest mesters uijt gewest maenen den 4 meij naer Lijshout ende aellen doen vertert.
XV st.
Den 12 meij uijt gewest maenen naer Baeckel ende Melles als doen vertert.

XVIII st. III ort

Den 28 augustij uijt gewest maenen naer Mirlo als doen vertert.

XVI st. I ort

Den 29 augustij uijt gewest maenen naer Baeckel ende Melles doen vertert.

XV ½ st.

Uijt gewest maenen naer Nunen ende Gerwen den 17 september als doen vertert.
XII st.
folio 68 verso.
1626.
Item uijt gewest maenen naer Lijssel ende Vlijerden den 18 september doen vertert.
XVIII st.
Noch den 19 september uijt gewest maenen naer Duerssen als doen vertert.

XX st.

Den 20 september uijt gewest maenen naer Stiphoudt Aerllen ende Beck vertert.
XVIII st.
Den 12 october uijt gewest maenen naer Aesten ende Suemeren vertert.

XXI st.

Den 16 october vertert met Aerjaen Huibben doen hij ons geloefden een rente van 100 gl. slande op Peter Bexc
mets dat sij soude vreij heijt hebben edt vertert.
XV st.
Den 29 november uijt gecoeft maenen naer Baeckel ende Melles doen vertert. XVI ½ st.
Den 1 december Lennart Martens ende ick saemen naer Gemert gewest van den chijns aef te wonnen daer dandel
vervlaaessen op stondt van aefcomen geven 12 st. ende als doen vertert XII st.
Comt saemen 24 st.
XXIIII st.
folio 69.
1627.
Item uijt gewest maenen den 27 janwarij naer Aesten als doen vertert.

XVIII st.

Den 28 janwarij uijt gewest maenen naer Lijerop ende Oemel vertert.

XIIII st.

Item gecoeft maenen den 4 mert naer Aesten doen vertert.

XII st.

Noch den 16 meij gewest maenen naer Lijerop doen vertert.

XV st.

Den 15 junij uijt gewest maenen naer Duerssen doen vertert.

XVIII st.

Den 15 september uijt gecoeft naer Nuenen Gerwen ende Wetten doen vertert. XVIII st.
Den 16 september uijt gewest maenen naer Mirloo vertert.

XVII st.

folio 69 verso.
1627.
Den 22 september uijt gewest maenen naer Aellen Beck ende Stiphoudt vertert.
XVIII st.
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Item den 14 october gewest maenen naer Lijssel ende Vlijrden doen vertert.

XXI st.

Noch de 18 october gewest maenen naer Summeren doen vertert.

XXI st.

Item den 10 november uijt gewest maenen naer Duerssen doen vertert.

XXII st.

De 8 december uijt gewest maenen naer Aesten ende Oemel doen vertert.

XXIII ½ st.

1628.
Item den 11 janwarij tot Duerssen vertert met de voor luijden als wij het coeren halden van het goedt der Inden
doen vertert.
XX st.
Item den 20 julij sijn wij gedaegt gewest van die van Aesten om te opereren aengaende den dick van Bergelen
wijen den selven moedt oud erhouden als doen met Aerjaen Brouwers die schepen van Aesten geaccordert dat sij
den dick ten euwegendaegen sullen onderhouden als doen in alles vertert.
XXXIX st.
folio 70.
1628.
Item den 29 augustij uijt gewest maenen naer Mierlo doen vertert.

XVIII st.

Den 13 september uijt gewest manen naer Baeckel ende Melles als doen vertert.
XVI st. III ort
Den 29 september uijt gewest maenen naer Sumeren als doen vertert.

XIX st.

Den 6 october uijt gewest maenen naer Duerssen als doen vertert.

XXI st.

Item noch den 22 october uijt gewest maenen naer Liessel ende Vlijrden als doen vertert.
XVIII st. III ort
Noch den 26 october uijt gewest maenen naer Stiphoudt Aarlen ende Beck als doen vertert.
XVI st.
Item noch den 6 november uijt gewest maenen naer Nuenen Gerwen ende Wetten als doen vertert.
XIIII st.
folio 70 verso.
1629.
Item den 21 augustij uijt gewest maenen naer Mirlo doen vertert.

XII st.

Item alnoch den 16 september uijt gewest maenen naer Aesten ende Oemel als doer vertert.
XII st.
Den 29 september uijt gewest om te maenen tot Sumeren doen vertert.

XIIII st.

Den 8 october gewest maenen tot Baeckel ende Melles doen vertert.

XII st.

Den 11 october uijt gewest maenen tot Duerssen doen vertert.

XVIII st.

Noch den 22 october gewest maenen naer tot Nuenen Gerwen ende Wetten vertert.
XIIII st.
1630.
Item den 22 augustij uijt gewest maenen naer Backel ende als doen met bij dae schepen gewest om te accorderen
van wegen Jaesper Peters saemen vertert.
XII st.
folio 71.
1630.
Item den 17 september uijt gewest maenen naer Suemeren doen vertert.

XVIII st.

Den 19 september uijt gewest maenen naer Stiphoudt Aerllen ende Beck vertert.
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XIII st.
Den 23 september naer Leissel ende Durssen gewest maenen als doen vertert. XXI st.
Den 26 september uijt gewest om te maenen naer Millen. doen vertert.

XII st.

Den 12 october uijt gewest manen naer Omel ende Aesten doen vertert.

XIIII st.

1631.
Item noch den 3 september uijt gewest maenen tot Mirlo als doen vertert.

XVI st.

Item noch den 17 september uijt gewest maenen naer Summeren als doen vertert.
XV st.
Noch den 24 september gewest maenen naer Baeckel ende Milles den vertert. XIIII st.
Den 13 october uijt gewest maenen tot Stiphoudt Aellen ende Beck als doen vertert.
XVI st.
Den 21 october uijt gewest maenen tot Vlijerden Aesten ende Oemel vertert.

XXII st.

folio 71 verso.
1625.
Lijnnen laecken onder d armen gedistrijbueert als volicht.
Item ontfangen van Lennart Martens een elle lijewats.

I elle

Item den 9 november gecoeft 13 ellen ende drije vierendel lijerwaets d ellen 8 st. comt 5 gl. 10 st.
V gl. X st.
1626.
Item gecoeft den 8 junij 12 ellen lijewaets d ellen 7 ½ st. comt.

IIII gl. X st.

Item noch gecoeft den 28 september 15 ½ ell leijwats d ellen 8 st. comt.

III gl. IIII st.

1627.
Item den 13 julij gecoeft 13 ellen en een vierendel lijewats d ellen tot 9 st. 3 ort loept in gelden.
VI gl. XIII st.
1628.
Item gecoeft op Aerlen merckt samen 8 ellen lijewaets d ellen 6 ½ st.
II gl. XII st.
Daer aef laetten macken 3 sacken van maecken gaeren ende bijndels geven op datto nochgecoeft 24 ½ elle
lijewats d ellen 7 ¾ st. loept.
IX gl. X st.
folio 72.
Item noch gecoeft den 14 augustij 13 dellen lijaets elle tot 9 ½ st. lopt ter somme van 6 gl. 3 ½ st.
VI gl. III ½ st
1629.
Item noch gecoeft tot Aerllen meckt 21 dellen ende drijenvierendel elle tot 10 st. come 10 gl. 17 ½ st.
X gl. XVII ½ st.
Item den 15 julij gecoeft 19 ellen lijerwarts ellen a 10 ½ st. loopt.

IX gl. XIX st. 2 ort

1630.
Den 26 janwarij gecoeft 12 ½ ellen lijewarts dellen a 6 ½ st. comt.
IIII gl. I st. I ort
Daer aef laetten macken veijf sacken van maecken ende gaeren bijndels geven. X st. I ort
Item den 21 junij gecoeft 12 ellen en een vierendael lijewaets delle tot 9 ½ st. comt in gelden.
V gl. XV st.
Item noch gecoeft 6 ellen lijewats voor Jan Wouters doechter d ellen 8 st. een ort loept de aen Jan Wouters
doechter geven.
II gl. X st.
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Item gecoeft den 28 junij 6 ellen min een vijerendel voor Henskenvan Rinkvelt tot slaeplackens d ellen coest 9 ½
st. copt.
II gl. XIIII ½
dijt aen Hesken van Rinckvelt geven.
folio 72 verso.
item den 23 augustij gecoeft 6 ellen lijewats voor Merij Krijnnen tien slaeplackens dellen coeft 8 st. comt.
II gl. VIII st.
Dijt lacken op datto aen Marij Truen geven.
Noch den 30 september gecoeft II ellen een vierendel lijewats dellen tot 8 ½ st. en een duijt comt.
IIII gl. VIII st.
Item noch gecoeft op datto 7 ellen del 9 st. 3 ort comt in.

III gl. VIII st.

Item alnoch gecoeft 6 ellen lijewats dellen 7 ½ st. comt in gelde.

II gl. V st.

folio 73.
1625.
Item dijt gecoeft lacken gedissetrewert.
Item geven aen Geijs Feijen soen in sijn kleren te voeieren daer toe geven.

II ellen I vierendel

Joest Jan Peters dochter geven 3 vierendel tot mutssen.

III vierdel

Den 12 janwarij Peter Craellen gedaen in het Gaesthuijs voor Joestgen van Aellen welck tot slaepelackens 6
ellen des slaepelackens heft daer naer gehadt Willem Milles.
VI ellen
Item laetten macken voor Joest Jan Peters soen een hemdt daer toe gedaen 2 ellen van macken ende gaeren
geven 2 st.
II ellen II st.
Item laeten macken voor Cnopken Duisse twe hemden daer toe gedaen 5 ½ ellen lijewats van macken en gaeren
saemen geven.
V ½ elle VI st.
Noch geven aen Adolf Gillemans dire ellen mijs een vierendel tot een hemdt. II ellen IIII vieredel
Joest Jan Peters dochter geven 4 ellen lijewats tot twe hemden van maecken ende gaeren geven 4 st.
IIII ellen IIII st.
folio 73 verso.
Item geven aen Jan Aertssen van Lierop twe ellen ende derdalff vijerendel tot een hemdt.
Aert Bomen geven een vierendel in ene lijf rock te setten.

I vierendel

Item gecoeft voor Joest Jan Peters 3 vierendel lackens tot mutssen daer voor geven 9 st. van maecken gaeren
ende lendt saemen 7 st. comt saemen.
XVI st.
Item geven aen de weduwe van de dolle Goessen 2 ½ ellen liewats tot een hemdt.
II ½ ellen
Noch gedaen 3 vierendel om Joest Jan Peters soen sijn kleren te voijeren daer toe gedaen 3 vierendel.
III vierdel
Noch gedaen 3 ellen lijewats tot 3 hemden voor Joest Jan Peters knechtgen van maecken ende gaeren geven aen
Hesken Goessen 7 st.
III ellen VII st.
Item Joestgen van Aerlen geven 2 ½ elle tot een hemdt den 30 december.

II ½ elle

Item geven aen Hensken van Rinckvelt twe hemden ende een voor Merij Bastijaens daer saemen toe gedaen 8
ellen en een half vierendel.
VIIII ellen
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Van maecken ende gaeren Hesken Goessens geven 9 ½ st.

IX ½ st.

folio 74.
Item Jan Jelijes Jelijaens geven een hemdt daer gedaen derdaelf eellen een farldij van maecken ende gaeren
geven.
II ½ ellen den faldij III st.
Joest Jan Peters dochter gemaeckt twe hemden daer toe gedaen 4 ellen en een vijerdel van macken ende gaeren
geven.
IIII ellen I vierendel VI ½ st.
1628.
Joest Jan Peters soen gemaeckt een hemdt daer toe gedaen veijf vierendel van macken en gaeren geven de 5
febrewarij.
I ellen I vierendel II st.
Item de 4 april geven aen Hanrick Craelen 6 ellen tot slaeplakens.

VI ellen

Item noch geven aen Jeen Ketelaers 7 ellen ende derdalf vijerendel tot haer ende gaeren kijnder hemde te
maecken.
VII ellen II ½ vijerdel
Joest Jan Peters dochter geven veijf vijerendel tot eene schorteldock den schoteldonck is om godts wille
gemaeckt van …. geven ½ st.
I/2 st.
Noch op datto haer geven een vijerdel te voerijern in haer leijf van ene rock.

I vijerdel

Den 12 augustij Jan Aert Setters geven 6 ellen lijewats tot hemden.

VI ellen

folio 74 verso.
1628.
Item den 12 augustij geven aen Goerdt Jan Hurcx 3 ellen tot een hemdt.

III ellen

Op de seve datto geven aen Joestgen van Aerll 3 ellen en 3 vierendel tot een hemdt ende ene schoeteldonck.
III elle III vierdel
Item noch geven aen Joost Jan Peters dochter 4 ellen tot twe hemden.

IIII ellen

Item den 4 december gemaeckt twe hemden voor Joest Jan Peters soen daer toe gedaen 2 ellen van macken ende
garen op dato geven aen Joest Jan Peter dochter.
II ellen V st.
Op dato geven aen Joest Jan Peters dochter 3 vijerendel totmutssen van maecken ende gaeren ende lent saemen
geven 6 ½ st.
VI ½ st.
1629.
Item geven aen Jelijs Bernarts den 20 meij anderhalf elle lijewats.

I ½ ellen

Adolf Gillemans geven 3 ellen den vijerendel tot een hemdt.

II ellen III vierdel

Item geven aen Jan Aertsen van Lijerop den 25 augusij 6 ellen lijewats.

VIO ellen

Jan Leijssen geven een vierdel om ene bant te maecken voor die luijssen.

I vierendel

folio 75.
1629.
item den 3 november geven aen Joest Jan Peters dochter 5 ellen tot twe hemden van macken ende gaeren geven
saemen.
V ellen VI st.
Item noch op datto geven aen Joestgen van Aerllen derdalf elle lijewats tot een hemdt.
II ½ elle
Item de 5 november noch geven aen Joest Jan Peters knechtgen 2 ellen tot 2 hemden van macken ende gaeren
geven.
II ellen V st.
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Noch gedaen 3 vierendel tot voeder in Joest Jan Peters soen in sijn wambas.

III vierendel

1630.
Item noch geven aen Willem den schutter kijnt twe ellen tot 2 hemden van maecken ende gaeren geven den 4
janwarij
II ellen IIII st.
Item den 18 janwarij geven aen Tonijs boeter Kremer drocht derdalf elk lijerwat.
Op datto geven aen Claes Tijssen dochter 2 ellen tot een hemden.

II ½ ellen

II ellen

Den 16 meij geven aen Adolf Hiellemans 3 ellen meijs een vierdel tot een hemdt.
II elle III vierdel
folio 75 verso.
item laeten macken voor Willem Lambers kijnt twe hemden daer toe gedaen 2 ellen van maecken ende gaeren
geven.
II ellen VI st.
item den 12 september geven aen Aercken Peter den Raeijmeker 2 ellen lijewats
II ellen
Item noch geven aen Lijsken Jan Dircx derdalf eelen tot een hemdt.

II ½ elle

Item den 10 november Joest Jan Peters knechtgen geven 2 ellen tot twe hemden en een half vierendel van
macken ende gaeren saemen geven.
II ell ½ vierdel IIII st.
Item noch geven aen Merij Bollen 2 ½ elle tot een hemdt.

II ½ ellen

1631.
Item de 3 mert Adolf Hiellemans geven 2 ½ elle tot een hemdt.

II ½ ellen

Item geven aen Jan Leijssen 6 ellen men ene vijrendel.

V elle III vierendel

Merij Geef Frijnnen geven 2 ½ elle tot een hemdt.

II ½ ell

Item noch geven aen Adolf Gillemans 3 ellen meijs een half vijerendel tot een hemd.
II ½ elle I ½ vijers
folio 76.
Item geven aen Cornelles Ollicnopen soen veijf vijerendel tot een hemdt van macken ende gaeren geven.
I ellen I vierdel II ½ st.
Item geven aen Hensken van Rijnckvelt 5 ellen tot twe hemden noch ene st. aen haeren Haricken Peter Loeijn
vrou on godts wille gemaeckt.
V ellen I st.
Item den 13 augustij Adolf Gillemans geven 2 ellen ende derdalft vijerendel tot een hemdt.
II ellen II ½ vierdel
Den 29 september geven aen Claes Tijssen dochter twe ellen en een vijerdel tot een hemdt.
I elle I vierdel.
Item den 2 october geven aen Adolf Hiellemans drije meij vijerdel tot een slaepelacken.
II elle III vierdel.
Item den 4 october geven aen Joest Jan Peters knechtgen 2 ellen een half vijerdel tot twe hemden.
II ellen ½ vijerdel
Noch op datto twe ellen en een vijerdel tot 2 hemden van maecken en gaeren geven 4 ½ st.
Item de 22 october geven aen Joest Jan Peters dochter 5 elen tot twe hemden.
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V ellen

folio 76 verso.
Item den 24 october geven aen Aerjaen Bernaerts 3 ellen tot een hemdt een vrou om godts wille genaeckt.
III ellen
Item den 26 october geven aen Merij Goerdt Lambers 5 ellen lijewats tot 2 hemden.
V ellen
Den 29 october Merij Gef Frijnen geven 2 ½ elle tot een hemdt.

II ½ elle

Item noch geven aen Claes Tijssen dochter twe hemden daer toe gedaen 4 ellen.
IIII ellen
Corniles Ollijcnopen soen geven tot een hemdt van derhalf ellen van maecken ende gaeren geven.
I ½ elle II ½ st.
Item heft Dirck Frans Peters op Bergelen in den montcoest Dirck Mareijnen tjaer voor 25 gl. dessen Dirck
Mareijnen is gestorven 1626 op Sent in Baptijsten daech als doen met hem aefgerkent dat hij van hem mest
hebben een jaer onderhoudt daer voor hem goedt gedaen.
XXV gl.
folio 77.
1625.
Item hebben wij bestelt den 17 april Jan Jelijs Jelijaens met sijnde den heer pastoer aen Heilleken Broecx voor
een jaer montcoesten daer voor haer geloeft 40 gl. metconditij datheer Jan Meggelaers daet toe sal geven 20 gl.
ende Joestgen Jeliaens heft hijer toe geven 7 gl. 14 st.erge hebben wij de reste betalt comt in gelde met ene
haelve copdaer die daer dochter hebben geloeft tot een kermis saemen.
XIIII gl.XI st.
Daer met het jaer betalt.
Item hebben wij wederom bestelt den seven Jan Jelijs Jeliaens aen Helleken Broecx voor een jaer montcoesten
daer voor geloeft in het jaer 50 gl. ende 6 gl. tot een kermis voor die dochter om ten waechten mets dat hij crank
hoefdich worden enden eerste Jan Jeliaens is gestorven den 24 december 1627 ergo hefter gevest den tijt van
acht manden daer voor betalt met kermijs saemen.
XXXVIII gl.
In het accorderen oncoesten gedaen.
XII st.
folio 77 verso.
1625.
Item den 1 october hebben wij bestelt een kint van Joest Jan Peters aen Aert Jan Peters soen tjaers voor een
mudde rogge ende 3 vat bockens ende heft daer bij gewoont tot den 15 november doen is den vrou gestorven van
dien tijt geven.
II vaten bockens
Item is dijt meijsken van Joest Jan Peters als doen bestelt 1625 den 15 november bij Dirck Frans Peters tjaers
voor 24 gl. die betalt aen Dirck Fransen.
XXIIII gl.
het twede kijnt is bestelt 1625 den 1 october bij Jan Hanricx Tjaers voor 24 gl. ende is gemijndt den 1 october
1626 bij quectantij. No. 107
XXIIII gl.
Item het derde kijnt van Joest Jan Peters hebben wij bestelt 1626 de 8 april jaers voor 29 gl. aen Tonis Millen tot
Duerssen 24 st. ende en is daer maer gebleven 3 manden is als doen gaen loepen daer van aen Tonijs Nillen
Betalt 7 gl. 5 st. ende met hem gedroncken 2 potten bijers samen.
VII gl. I ort
Item 1626 den 1 october wederom betalt aen Jan Hanrick het kijnt van Joest Jan Peter dat bij hem wondt tjaers
voor 25 gl. ende 2 vat bockens in het bockens.
XXV gl.
Oncoesten gedaen 8 potten bijer 6 st.
II vatten bockent
Folio 78.
%0671

folio 78 verso.
1628
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Item den 1 october bestelt aen Jan Henricx die twe kijnderen van Joest Jan Peters die hem woennen een jaer te
onderhouden in montcoesten daer voor hem geloeft ende betalt
XL gl.
Eijnderde op bamis 1629 vercoeften gedaen in het bestellen 6 potten bijers 12 st.
XII st.
Item betalt aen Goordt Fransen tot Mirlo van Jverden gelaesmaecks kijnt te onderhouden tjaers voor 15 gl. van
den jaere 1626, 1627 ende 1628 comt in drijen jaeren.
XLV gl.
Blijkende bij quectantie in het … oncoesten
V st.
Item van den selven datto dijt kijnt van Jverden gelaesmaeker bestelt aen Goerdt Fransken om voert dit kijnt te
onderhouden sijn leven lanck in coest ende kledegroedt genoch is om erlicken sijnen coest te wennen daer van
geven aen Goerdt Francken.
LXVII gl. X st.
Blijkende dat accort daer van sijnde in het bestelen ende gelt geven oncosten gedaen.
II gl. XIIII st.
anno 1627 op lichtmis bestelt een kijnt van Aert Rijedtmekers aen Jelijs Aersssen tjaers voor 20 gl.
XX gl.
Ende noch twe vatten rogge
Eijndende op lichtmis 1628
bij quectantie 110

II vat rogge

folio 79.
Item dijt kijnt van Aert Riedtmekers wederom bestelt anno 1628 op lichtmis voor 18 gl. ende drijer vaten rogge
in het bestellen oncoesten gedaen 4 potten bijers. bij quectantie no. 1111.
XVIII gl. IIII vat rogge
Item dijt kijnt van Aert Rijdtmekers wederom bestelt aen Jelijes Aertssen een jaer montcoesten daer voor geloeft
in het jaer 18 gl. ende4 vat rogg ende twe vat cockent gaedt aen op lichtmis 1629 enderde op lichtmis 1630 in het
bestellen oncoesten gedaen bij quectantie no. 112.
XVIII gl. IIII vat rogge
II vat cockent VIII st.
Item dijt kijnt van Aert Rijdtmekers wederom bestelt aen Jeleijs Aerstssen voor 18 gl. ende 4 vat rogge ende
noch twe vat bockweijts is aen geven 1630 ende geijnt op lichtmis 1631 in het bestellen oncoesten gedaen bij
quectantie no. 113.
XVIII gl. IIII vat roggen
II vat Bockent VIII st.
Anno 1629 den ersten october hebben wij bestelt de doechter van Joest Jan Peters bij Aert den seldreijer tjaers
voor een mudde rogge ende vijer vat bockent eijdende op bamis 1630 in het bestellen oncoesten gedaen 8 potten
bijers.
I mudde rogge IIII vatte bockent
XVI st.
folio 79 verso
Item het kijnt van Aert Riedtmekers hebben wij wederom bestelt aen Jelijes Aertsen gaedt aen lichmis 1631 ende
hem daer voor geloeft in het jaer ende 4 vat rogge ende twe vat bockent endender op bamis 1632
In het bestellen voncoeste gedaen 4 potten bij quectantie no. 114
XVIII gl. IIII vat rogge
II vat bockent
Item het knechtgen van Joest Jan Peters henne wij bestelt anno 1629 op bamis aen te gaen aen Jan Hanricx tjaers
voor 14 vat rogge 4 vat bockent eijndende 1630 op bamis in het bestellen oncoesten gedaen.
XIIII vat rogge IIII vat bockent
VIII st.
Item de dochter van Joest Jan Peters is bestelt bij Aert den Seldreijer ende hem geloeft voor een jaer montcoesten
een mud rogge in bockens vijer vaeten is aengegaen 1630 enderde 1631 in het bestellen
oncoesten gedaen 4 potten.
I mudde rogge IIII vaetten
VIII st.
Anno 1630 den 1 october heft Jan Hanricx wederom aengenaemen het knechtgen van Joest Jan Peters tjaers voor
een mudde roggen ende 3 vat bockent eijndende 1631 in het bestellen oncoesten gedaen 8 potten.
I mudde rogge III vat bockent
XVI st.

51

folio 80.
Item anno 1631 op baemijs hebben wij bestelt die doechter van Joest Jan Peters aen Lambert C..epen ende hem
geven voor een jaer montcoesten X vaetten roggen ende twe vaetten bockent eijndende 1632 oncosten gedaen in
het bestellen 8 potten bijers.
X vaeten rogge II vaeten bockent XVI st.
Item anno 1631 noch bestelt aen Jan Hanricx het knechtgen van Joest Jan Peters voor een jaer montcoesten hem
geven 1 mudde roggen ende noch twe vaetten bockent in het bestellen oncoesten gedaen.
I mudde rogge II van bockent XVI st.
Item anno 1629 bestelt een kijnt van Willem Lambers bij Dirck Frans Peters op Bergelen tjaers voor 24 gl. goedt
aen op korstemijs ende hem betalt het jaer 1630, 1631 ende het jaer 1632 daer aef hem betalt.
LXXII gl.
Anno 1628 de ersten mert bestelz twe kijnderen van Sijmmon Jan Nefs aen Merijken Sijmon Nefs ende daer
voor een jaer montcoesten te onderhouden daer van haer betalt 28 gl. eijndende 1629 den erste mert. no 116
XXVIII gl.
folio 80 verso.
item anno 1629 hebben wij bestelt een kijnt van Aeriken Peter de Raejmaecker aen Peter Vreijnssen tot Bruegel
voor den jaer montcoesten daer van hem geven in het jaer 12 gl. eijndenden anno 1630 op meij oncoesten gedaen
2 st.
XII gl. II st.
anno 1630 op meij heft Peter Vrijnssen wederom aengenoemen het kindt van Aeriken Peter den Raeijmeker een
jaer te onderhouden in montcoesten voor 20 gl. dijt kijnt maecken twe hemden eijndende op meij 1631.
XX gl.
anno 1631 hebben wij dijt kijndz bestelt aen Aelbert Janssen tot Bruege van en jaer te onderhouden daer van
hem geloeft 20 gl.
dijt kijndz heft Aerken Peter den Raeij maecker teringe gehadt met een half jaer daer van betalt ende het acorden
ancosdere gedaen.
IX gl. X st. IIII st.
item anno 1631 den 8 april hebben wij bestelt Merij Geef Freijnnen aen Hanrick haeren soen daer hem geloeft
eenen stoeter Lenart Fransen geven 2 gl. van Merij Frijnen bij haren soen te……. an 1632 lest gerekent met
Hanrick Geven weijf dat ick haer hebben betalt 45 gl. 10 st. ende den …… 2 gl. comt daemen in alles.
XLVII gl. X st.
folio 81.
Anno 1631 aengaende op paesschen hebben wij bestelt aen Thomijs Jan R… aen kijnt van Cornillis olicnopken
voor te onderhouden een jaer in montcoesten tjaers voor 28 gl. mets de doechter te geven een heslacken tot een
kermis eijndende op paeschen 1632.
XXVIII gl. X st.
In het bestelen incoesten gedaen.
Jan Arenjaens den vorster geven 25 st. tot terheltz om met Cornilles Olicnop te gaen tot Heswick deur orde van
den schepen.
XXV st.
Item bestelt anno 1630 aengaende op paesschen hebben wij bestelt ende betalt aen Hilleken Broexc Hensken van
Rinck velt tjaers voor 40 gl. mets hem ter weken te geven een dubbel pronijck XL gl.
Eijndende op paesschen 1631.
Item anno 1631 op paessen hebben wij wederom bestelt ende betalt aen Hensken Broecx Hensken van Rinkvelt
tjaers voor 40 gl. mets een broedt te wecken eijndende op paessen 1632.
XL gl.
Item den 14 april heb ick betalt aen Peter Proemen van Drijs Frans Broes soen de welcken tot Haerlem was
bestelt dat hij ter wecken soude toe geven 6 st. op den coest ende heft tot Haerlem bij sijmen mester gewont 41
wecken ende daer toe nog betalt sij hem hadden ver schoeten saemen bij een gerekentz comt no 118.
XVIII gl. XII st.
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folio 81 verso.
item betalt aen Caellen Janssen van die Heilig Gest Proeneijnck te backen te aengaende anno 1625 de ersten
april als doen gebacken seven vaetten rogge tot het jaer 1626 den 17 meij als doen gebacken acht vaetten roggen
tot het jaer 1631 den 23 met als doen gebacken negen vaetten roggen tot den 30 noevember incluijs als doen
aefgerekent met de huijsvrou van Caerlen Janssen in alles soo dat ick haer hebben betalt van backen ende ….
gelz in alles de soma van 239 gl. 8 st. blickende bij quectantie.
XXXVIIII gl. VIII st.
item betalt van wegen Joestgen van Aerllen als volcht
item betaelz aen Jan Goessen van wegen Joesten van Aerle ter quectantie
no. 120

VII gl. IX st.

item alnoch betalt aen Peter den Grijndt bij quectantie no. 121

I gl. IX st.

item noch betalt aen Aelken Meissen no. 122

II gl.

item nogh betalt aen Hesken Goerdt Huijbken bij quectantie no. 123

I gl. XVII st.

folio 82.
Item alnoch betalt aen Leijs Cuillemas bij quectantie no. 124

IIII gl. IIII ½ st.

Noch Leijs Cuillemas geven een gulden van Lintgen Wouters

I gl.

Item alnoch betalt aen Joest de Kluijmper bij quectanti no. 125

IX gl. XIII st.

Item alnoch aen Aelbert Kerijs no. 126

II gl.

Alnoch aen Lambert Geraerts betalt no. 127

I gl. X st.

Item alnoch betalt aen Dirck Tempelaers 30 gl.

XXX gl.

Op datto noch betalt aen Dirck Tempelaers 3 gl. de welcken nelken Peters was schulden bleven aen Anneken
Reijmen blijkende bij quectantie no. 128.
Item betalt aen den rentmester van den conick binnen Antwerpen in het boeck van Allebecke vijer jaren cijns
alle jaer 5 st. comt eene gl.
I gl.
van somacij geven aen Jan Peters den duerwarder 18 st.
XVIII st.
van dessen tecx aen te we…. daer
Luijckas Lijevens van Gaestel op stont daer aef geven 24 ½ st. no 129
XX IIII ½ st
folio 82 verso.
reperaeij van de huijsinghe.
Item in den ersten gereperert op die Dueseldonck het … Dirck Joesep Hanricx heft gedaen anno 1625 comz als
blickende specificatie no. 130.
II gl. XIIII st.
Item alnoch gereperert op die hoeffe op die Dusseldonck bij Dirck Ambers in het jaer 1625 de somma van 4 gl.
12 st. blinckde bij specificatie no. 131
IIIIgl. XII st.
Item alnoch gereperert op Groetel bij Peter Jaespers anno 1625 den somme van 8 gl. 9 st. blickende specificatie
no. 132
VIII gl. IX st.
Item alnoch gereperer op den Hel ecker bij Welbert Scharetten in het jaer 1625 de somme 3 gl. 15 st. I ort
blinckende specificatie no. 133.
III gl. XV st. 1 ort
item alnoch gereperert op den Helecker bij Kerst Peters in het jaer 1625 de somme 3 gl. 16 bij specificatie no.
134.
III gl. XVI st.
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Item alnoch gereperert op Bergelen bij Dirck Franssen anno 1625 de somma van 8 gl. 17 st. 1 ort blickende bij
specificatie no. 135
VIII gl. XVII st. I ort
folio 83.
Item alnoch gereperert op die Dueseldonk bij Joesep Hanricx anno 1626 de somma 19 gl. 13 st. blinckende bij
specificatie no. 136
XVIIII gl. XIII st.
Item alnoch gereperert bij Dirck Franssen op Bergelen in het jaer 1626 de somma van 14 gl. 17 st. blinckende bij
specificatie no. 137.
XIIII gl. XVII st.
Item Welbert Schaetten vereperert op den Helecker in het jaer 1626 ende 1627 de somma van 2 gl. 18 ½ st.
blinckende bij specificatie no. 138
II gl. XVIII ½ st.
Kerst Peters vereperert anno 1626 ende 1627 de somma van 2 gl. 11 ¼ st. blinckende bij specificatie no. 139.
II gl. XI st. I ort
Item Joesep Hanrick alnoch gereperert op die hoeff op die Dusseldonck in het jaer 1627 de somma 11 gl. 8 st.
no. 140.
XI gl. VIII st.
Item Bruissen Andrissen verepert anno 1626 ende 1627 op de hoeffe op die Dusseldonck de somma van 13 gl. 4
st. no. 141.
XIII gl. IIII st.
Item alnoch vereperert anno 1627 bij Peter Jaespers op Groetel de somma van 2 gl. 3 st. binckende bij
specificatie no. 142.
II gl. III st.
folio 83 verso.
item alnoch vereperert anno 1630 op die hoeffe op den Helecker bij Wilbert Schaetten de somma van 2 gl. 15 ½
st. blinckende bij blijkende specificate no. 156
II gl. XV ½ st.
item alnoch vereperert anno 1630 op dier horffe op den Helecker bij Kerst Peters Loept als blijkende
no. 157
XIX st. II ort
Item alnoch betalt aen Peter Hanricx Craelle de somma van 24 gl. ende dat voor den tijt van drij jaeren soo hij
wars aengenoemen bij den schouten ende schepenen met de Heille Gest mesters tjaers hem te geven 80 gl. ende
een mudde roggen aengaende in den mert 1626 ende eijdende in den mert 1629 mets hem noch geven als in het
acort geacordert was aen kermijs blijkende bij quectantie no. 158.
II gl. XL gl.
Item betalt aen Willem van den Kerckhoof anno 1626 den 27 december gecoeft aldaer met de hoevenrens naer
auder gewontten als sij haer voor lijf broechten ende noch den 7 janwaij aels wij met de hoevenaer tot Duerssen
waeren geweest in alles samen vertert
no. 159
18 gl. 16 ½
XVIII gl. XIII ½ st.
folio 84.
Item alnoch verepert anno 1629 op den Helerker bij Wilbert Schaetten die somma van 3 gl. 14 st. een ort
blijkende bij speceficatie.
III gl. XIII st. I ort
Item Kerst Peters verepert op den Helecker anno 1629 de somma van 21 gl.
blijkende bij specificatie no. 151

I gl. I st.

item alnoch verepert op die hoeff op Bergelen bij Dirck Franssen anno 1629 de somme van 15 gl. 19 st. als
blijkende no. 152
XV gl. XIX st.
item alnoch verepert anno 1630 op de hoef op Groetel bij Peter Jaespers de somme van 9 gl. 3 st. blijnende bij
specificatieno. 153
IX gl. III st.
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item alnoch gerepert anno 1630 op de hoeff op de Dueseldonck bij Brusten Andrissen de somma van 5 gl. 19 ½
st. als blijkende bij specificatie no. 154.
V gl. XIX st. II ort
item alnoch vereperrert anno 1630 op de hoeffe op de Dueseldonck bij Josep Handricx de somma van 6 gl. 11 st.
1 oort als blijkende bij specificatie no. 155.
VI gl. XI st. I ort
folio 83 verso [a]
item alnoch verepert anno 1630 op die hoeffe op den Helecker bij Wilbert Schaetten de somma van 2 gl. 15 ½ st.
als blijkende bij specificatie no. 156
II gl. V ½ st.
item alnoch verepert anno 1630 op die hoeff op den helecker bij Kerst Peters Loept blijkende no. 157
XIX st. II ort
Item alnoch betalt aen Peter hanricx Craeelle de somma van 240 gl. ende dat voor den tijt van drij jaeren soo hij
wars aengenoemen bij den schouten ende schepenen met de Heille Gest messters tjaer hem te geven 80 gl. ende1
mudde rogge aengaende in den mert 1626 ende eijndende in den mert 1629 mets hem alnoch geven als in het
accort geacordert was een kermijs blijkende bij quectantie no. 158
II gl. XL gl.
Item betalt aen Willem van den Kerkhoof anno 1626 den 27 december gecoeft aldaer met de hoevenaers naer
aude gewontten als sij voorlijf broechten ende noch den 7 janwaij als wij met hoevenaers tot Deurssen waeren
gecoeft in alles samen vertert no. 159
18 gl. 16 ½
XVIII gl. III ½ st.

folio 84. [a]
Item betalt aen Robbert Swerts anno 1627 den 26 december naer auder ghewonten met de hoevenaers als sij haer
voor lijf broechten den 8 janwarij 1638 als wij met de hoevenars tot Durssen waeren gewest saemen vertert 18
gl. 14 st. bij quectantie no. 160.
XVIII gl. XIIII st
Item betalt aen Jaecob Bruissens anno 1628 den 26 december naer auder ghewente met de hoevenaers als sij haer
voor leijs broechten met noch den 11 janwarrij als wij met de hoevenaers tot Durssen hadden gehalt coren van
het goedt den Inden vertert 17 gl. 18 st. bij quectantie 167
XVII gl. XVIII st.
Item alnoch betalt aen Jan Gorts van Becht anno 1629 den 26 december naer auder ghewonten met de
hoevenaers als sij haer voor leijf broechten met noch de 11 janwarij als wij met de hoevenaer tot Durssen het
coren hadden gehalz saemen vertert 18 gl. 6 st. bij quectantie no. 161.
XVIII gl. VI st.
folio 84 verso.
item alnoch betalt aen Jan Gorts van Becht anno 1630 den 26 janwarij met de hoevenaer naer auder ghewonten
als sij haer voor leijf broechten met noch den 11 janwarij als wij met de hoevenaers tot Durssen het coren hadden
gehalt saemen in alles vertert 17 gl. 18 bij quectantie no. 162
item betalt aen Aelken weduwe van Laurins den Valckenaer eene pacht van 6 gl. tjaers daer met is betalt 1628
bij quitantie 163
VI gl.
item alnoch betalt aen Aelken Laurinssen drije pachten elcken pacht van 6 gl. tjaers welcken pachten vervallen
sijn 1629, 1630 ende 1631 blijkende bij quectantie no. 164
XVIII gl.
item betalt aen Joest Becx van verteringe tot sijmen huijsen geschadt bij schepenen, kerckmessters, Heilige Gest
mesters in het oever geven van de rente aen de Heillige Gest mesters de somma bij quectantij no. 165
XXIX gl. IX st. 2 ort
Item betalt aen Jacob Willem van Wers bij hem gecoeft als oeck aen bier bij hen gehalt als Hesken Schonen dott
was 4 gl. 10 st. blickende bij quectantie. no. 166
IIII gl. X st.
folio 85.
Item gedistenbuert onder de aermen luijden in gelt in rogge in bockent in boeter in broedt als volcht.
Dirck Brandt geven als volcht
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In gelt
In rogge
Ende twe broeijen

XVII gl. I st.
III vat

Jan van Gemert in gelt.

VII gl. VI ½ st.

Peter Geff Drijessen in gelt.

II gl. st.

Hanrisken Aellen in gelt
In boeter.

II gl. II st
IIII ½ pont

Maergriedt de voeijvrou in gelt.

XV st.

Joest Jan Geven in gelt.
In rogge.
In boeckent.

III gl. XIX st.
IIII vatten
I vat

folio 85 verso.
Thomas Wechels geven
In gelt.

IX gl. XIX st.

Leijes … geven in bockent.

I vat.

Willem Reijnders vrou geven
In gelt
In rogge.

I gl.
II vat

Claes Joerdens gevenin rogge.
In bockent.

1 vat
I vat

Aerjaen Bernaers geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

II gl. XV st.
II vat
II vaten

Item geven aen Nilken Martens
In gelt.
In bockent.
In boeter.

LIX gl. XI st.
IIII vaeten
LVII pont

folio 86.
Item geven aen Aerken Driessen van Nelken Martens te onderhouden in haer sieckte saemen.
LI gl. XV st.
Ende noch twe vaetten bockens.
II vat bockent
Hanrick Stouwe geven als hij van de soldatten was gequest.

IIII gl. VIII st.

Item geven aen paeter Anthonij den cappelaen om aen someghe aermen hermelijck te geven.
VIII gl.
Merij Lambers geven in haer sieckte in gelt.
In rogge.
In boeckent.
In boater.
Eem broedt

III vaeten
VII vaetten
II pont

Item Aert Jan Peters soen geven
In gelt.

XIIII gl. IX st.
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folio 86 verso.
Item Marten Otten geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XXV gl. XVI st.
III malder
II malder

Item geven aen Aecken Peter Raeijmeker dochter
In gelt.
In rogge.
In boeter.
Twe broeijen.

XVII gl. V st.
I vat
I pont

Item geven aen Dirck Aert Cort Jans
In gelt.
In rogge.
In bockent.
Twe broeijen.

III gl. X st.
X vaeten
X vaeten

Claes Tijssen geven in gelt.

I gl.

Peter Walmers geven in gelt.

II gl. VI ½ st.

Goerdt de Haen geven in bockent.

IIII vaeten

Lijntgen Goort deHaen dochter geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

X st.
III vaten
II vaeten

folio 87.
Item geven aen Jan Aert Setters
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Twe broijen

XXIX gl. XIIII st.
IIII mudde en V vaetten
I mudde II vaetten
II pont

Item geven aen Willem Lambers Schutter
In gelt.
In rogge.
In bockent.
Een broedt

LVI gl. IIII st.
II mudde III vat.
VIIII vaetten

Item geven aen Margraed Aert van Lierop
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XI gl. I ½ st.
I vat
I mudde I vat

Item geven aen Jan Wouters in de Haegen
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XLI gl. VIII ½ st.
I mudde IIII vaeten
X vaetten

Merijken Jan Rossums geven in rogge.

III vaeten

folio 87 verso.
Item geven aen Susan Soettelaers
In gelt.
In roggen.
In bockent.

XXXV gl. I st.
III malder III vaetten
IX vaetten
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In boeter.
Twe broijen.

XX pont

Item geven aen Leijs Ollifiers
In gelt.
In roggen.
In bockent.
In boeter.

LV gl. XVII st.
I malder
I mudde II vatten
I pont

Item geven aen Heillken Jan de Boes
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XII gl. III st.
I malder
I muddt II vat

Item geven aen Jan Claessen wachmester
In gelt.
In rogge.
In bockent.
Een broedt

LVI gl. VII st.
VIII vaetten
I mudde

Heilken Jan de Boes soen geven in gelt.

XVI ½ st.

folio 88.
Item noch aen Adolf Giellemans geven
In gelt 195 gl. 8 st.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

CXCV gl. VIII st.
III vat
II malder I vat
VIII pont

Item noch aen die weduwe van Geijs Seijnen
In gelt.
In roggen.
In boeter.

XI gl. XVIII ½ st.
½ malder
III pont

Item noch aen Lijdt Schalleken
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XI gl. XV ½ st.
I malder
II malder I vat

Joestgen Aerjaen Bollen geven.

I gl. IIII st.

Adolf Pe…. geven
In rogge.
In bockent.

II vatten
II malder

Leijntgen Wouters geven
In gelt.
In roggen.
In bockent.

II gl. IX st.
II vat
II malder

folio 88 verso.
Item alnoch aen Aert Bomen geven
In rogge.
In bockent.
In boeter.

II vaten
II malder
II pont

Item alnoch aen Aelken Jan den schrubber
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XII st.
III vatten
II malder

58

Item alnoch geven aen Goertgen Jan Nefs met Sijmen haeren soen inm sijn sickte
In gelt.
L gl. III st.
In roggen.
II malder
In bockent.
II vaeten
In boeter.
IX pont
Item geven aen Jan Aertsen van Lierop
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Noch vijer broeijen

CV gl. X st.
III malder
II malder
VIII pont

Item geven aen Leijn Peter Swallmers
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Noch twe broijen

XVI gl. III st.
IIII vaeten
V vaeten
II pont

folio 89.
Item alnoch geven aen Thonijs boetercremers
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Noch een broedt

LIIII gl. XIII st.
III vaeten
II malder
II pont

Item noch geven aen Leijn Sellen
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XI gl. I st.
III vaeten
IIII vaeten

Item alnoch geven aen Jan Purters
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En een broedt

LII gl. XVI st.
IIII malder II vat
III malder
IIII pont

Item alnoch geven aen Dirck Feijen
In gelt.
In rogge.
In bockent.
En een broedt

XLVIII gl. VI st.
IIII vaeten
II malder II vat

Item alnoch geven aen Aerjaen Dirck Feijen
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XXVII gl. XIII st.
I malder III vat
I malder V vat
I pont

folio 89 verso.
Item alnoch geven aen die doecht Hanrick Joesten
In gelt.
In bockent.
En een broedt.

XXXVII gl. III st.
II malder II vaten

Item geven aen Jan Dirck Feijen
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In gelt.
In rogge.
In bockent.

III gl. X st.
III vaeten
I vat

Item geven aen Henssen van Rinckvelt
In gelt.
In rogge.
In bockent.
En een broedt.

VIII gl. ½ st.
I vat
V vatten

Item alnoch geven aen Merij Gef Fijnen
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En twe broeije.

LXXX gl. VIII ½ st.
III vaeten
II malder I vat
VI pont

Item alnoch geven aen Hanrick Gef Fijnen
In gelt.
In rogge.
In bocken.

VI gl. XIX st.
III vaeten
II vaeten

folio 90.
Item geven aen Marten Aerjaen Clumpers
In gelt.
In bockent.

XII st.
II vaeten

Item alnoch geven aen die weduwe van den dollen Goessen
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XI gl. XVIII st.
VIII vaeten
II malder en II vaeten
III pont

Item alnoch geven aen Hanrick Sellen
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XVII gl. V st.
IIII vaeten
II malder

Item geven aen Jan Lijessen in sijn sijckte
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

VII gl. IIII st.
II malder III vat
II vaeten
LXI pont

Item alnoch geven aen Lijsken Jan riedtmekers
In gelt.
In rogge.
In bockent.

LV gl. X st.
IIII vaten
IIII vaeten

folio 90 verso.
Item alnoch geven aen Baltijs Jaecob Drissen
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XVI gl. IIII st.
I malder
II malder

Item alnoch geven aen Hernen den Ketelar
In gelt.
In roggen.
In bockent.

XV gl. XI st.
I malder
II malder
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Percken Aerjaen Rockgels gelt geven.
Item geven aen Dirck Willem gelasmeker
In gelt.
Ende een vat bockent.
In boeter.

XIII st.
I vat
I pont

Perken Aert van Lijerop geven
In gelt.
In rogge .
In bockent.
In boeter.

XVII gl. XVI st.
II vat
II malder II vat
II pont

Jan Jelijs Jelaens geven
En een broedt

I pont boeter

folio 91.
Item geven aen Jen Jans Ketelaers
In gelt.
In rogge.
In boeckent.
In boeter.

LXVII gl. XVI st.
IIII vaeten
II malder II vaeten
II pont

Item geven aen Aert Janssen Slchkars
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XXX gl. X st.
II vaten
III vaeten
II pont

Luijdt Kallens geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

VI gl. VII st.
II malder
I malder vat
VI pont

Item geven aen Hanrick Craellen
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Twe broets

LXXII gl. VIII st.
IIII malder I vat
II malder II vat
II pont

Dirck Goessens geven in gelt

IX gl.

folio 91 verso.
Jaecob Cornillessen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En een broedt

4 gl. 17 st.
II vaeten
II malder II vat
II pont

Met son heft de doechter van Peter den Raeijmeker geven in
In gelt.
In bockent.
Ende seven broeijen.
Gillen Busmekers geven
In gelt.
In rogge.

X gl. XIIII st.
I vat

LV gl. III st.
III vaeten
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In bockent.
En een broedt.

II malder I vat

Wilbert Aerjaen geven in rogge.

II vaten

Jan Aerjaen mester Gerarts geven
In gelt.

III gl. VI st.

Merij Bellen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En drije broeijen.

XXXIX gl. XVIII st.
I vat
IIII vat
IIII pont

folio 92.
Geraerdt Frans Broessen geven
In gelt.
In bockent.
In rogge.
En een broedt.

XXXII gl. VII st.
II malder
IIII vaeten

Heilken Jans van Santvort
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En een broedt.

LXII gl. IX st.
I vat
II malder II vaten
V pont

Jan Claessen den swaeger van Peter op Vos geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
En een broedt.

XXIII gl. XVIII st.
II malder I vat
I ½ malder

Merij Bastiaens geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
En een broedt.

XVI gl. II st.
II vaeten
V vaeten

Jaecob Merij Bollen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

LXXXIII gl. III st.
II malder
II malders
X pont

In Pecken Pradt soen geven in gelt.

III gl. XV st.

folio 92 verso.
Philips Aerjaen Clumpers geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

II gl.
I vat
II vaeten

Thonis Schalleken geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XX gl. XIIII st.
IX ½ malder
II malder II vat
V ont
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En een broedt.
Jan Maessen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

III gl.
I malder
II vaeten

Goerdt Lambert den Wuckerck
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En ses broeijen.

XXXIII gl. XII st.
XVI vaeten
II malder
II pont

Joestgen van Aerllen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
In broedt twelf broijen.

LXXXI gl. VI ½ st.
II vaeten
II malder
XXVIII pont

Zeger Willem Goessens geven
In gelt.
In rogge.

II gl. XIII st.
I ½ malder

folio 93.
Jan Goessens geven

I vat bockens

Mathijs den smedt geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
En twe broeijen.

V gl. XI st.
I malder
III vatten
VI pont

Jan Jacob Drissen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.
Ende noch vijer broeijen.

XLIIII gl. IX ½ st.
I mudde I vat
I mudden
I pont

Merijken Gerart Lennen geven
In rogge.
In bockent.

II vaeten
I mudden

Lambert van de Wassen berch geven
In gelt geven.
In rogge.
In bockent.

V gl. V st.
II vaetten
I mudden

Hanrick Drissen vrou geven in bockent

I mudde

Hanrisken Claes den Seger doechter geven
In gelt.
In bockent.

III gl. IX st.
III vaetten

folio 93 verso.
Item geven aen Jan Luimens
In gelt.

XV gl. XI st.
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In rogge.
In bockent.
In boeter.

II muddeI vat
IIII vaetten
II pont

Lambert Jan Hanricx geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
Een broedt.

LVI gl. XV st.
I mudde VIII vaeten
I mudde II vaetten

Geijs Weijmen geven in rogge
In bockent.

III vaetten
II vaetten

Goerdt Thonis Vlichgelaers geven
In gelt.
In bockent.
In boetter.

X gl. V st.
II vaetten
II pont

Hanrick Geef op den Weijer geven
In gelt.
In rogge.

IIII gl. IIII st.
I malder

Jan Drissen doechter geven in rogge
Een broedt.

II vaeten

Leijn Phipsse hoemackers geven
In gelt.

XIII gl. XVII ½ st.

folio 94.
Jan Driessen den jonghen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
En een broedt.

I gl. X st.
I malder
III vaeten

Jenneken Jan meten baerdt doechter geven
In gelt.
In bockent.

VII gl. XIII st.
I vat

Jan Sijmons in sijn sieckte geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

III gl. II ½ st.
I vat
I vat

Joest Duissen geven in rogge

I vat

Peter Hoebben geven in gelt.
In rogge.
In bockent.

XII ½ st.
VI malder
I malder

Denen ka..cken jongen liggende tot met hudts in verscheijden reijssen geven
In boeter.

XIX st.
I ½ pont

Thonijns Goertssen in sijn sieckte geven gelt
In rogge.

XII ½ st.
II vaeten

folio 94 verso.
item geven aen Goerdt Goessen Hurcx
in gelt.
in rogge.

XXXII gl. IIII ½ st.
IIII vaeten
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in bockent.
In boeter.
En een broedt.

I ½ malder
I pont

Willem Spaenjaers geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XII gl. XVI st.
II malder
I vat

Lijsken Jans van Durssen in haer sieckte geven

XVI st.

Willem Nilles geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XXXVIII gl. IIII st.
IIII vaten
II malder
I pont

Jeen Marten Pouwels geven in haer sieckt met haer ge.ijt te laetten doen saemen in alles
XIX gl. XIII st. I ort
Joest Wolfs geven in rogge

II vaeten

Aeriken lange Jans doechter geven

II gl.

Thonijs Mellens geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

II gl. VII ½ st.
I malder II vat
IIII vaeten

folio 95.
Aen Krijnen in haer sieckte geven

I gl. XVII st.

Berbel Luckassen geven in gelt

VI gl. II ½ st.

Gevert van de Heijden geven
In bockent.

II vat roggen
I vat

Willem Claessen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

V gl. XII ½ st.
II malder
IIII vaeten
I pont

Jeen Joest Permans doechter geven
In rogge.

II malder II vaten

Sebeijl Geven in rogge

II vaeten

De weduwe van Willem Buskens geven

II vat roggen

Jenneken Reijnders geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

III gl. XVI st.
II malder II vaeten
II vaeten

Jan Tonijs Nullens geven
In gelt.
In rogge.

XXVIII gl. XI st.
IIII malder
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In bockent.

I malder

Thonijs Geijs Feijen soen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XIIII gl. XIII st.
III vaten
II vaeten

folio 95 verso.
Joest Wechgels geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XXI gl. V st.
III vaeten
I ½ malder I vat

Huibbert Ollifrers geven
In rogge.
In bockent.

II malder I vat
III vatten

Drijes Sijmons als hij gequest was geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

X gl. XVIII st.
I malder III vaeten
I vat

Lambert de Becker doechter geven

I vat bockent

Jenneken Millies Noeijen geven in rogge

II vaeten

Metgen Ketelaers geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

V gl. XIIII st.
I vat
I vat

Leen Peter den smedt geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

XXI gl.
II malder
IIII vaeten
I pont

Hanrick Faessen tot Duerssen geven

IIII gl. XVI st.

Merijken Laessers geven in gelt
In bockent.

XXI st.
I vat

Drijes Frans Broessen geven in gelt

III gl. XIII ½ st.

folio 96.
Lemert Peter Vlichlaers geven

IIII gl. VII ½ st.

Dirck Aert Setters geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

IX gl. VI ½ st.
III ½ malder I vat
V vaeten

Jeleijs Bernaerts geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

XXIII gl. IIII st.
I ½ malder
I malder

Jan van Nunnen geven
In gelt.
In rogge.

V gl. XIIII st.
I malder I vat
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In bockent.

II vaeten

Aert Cornilles in de schaep geven
In gelt.
In rogge.

V gl. V st.
IIII vaeten

Die weduwe van Willem Feijen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.
In boeter.

II gl.
I vat
IIII vaeten
XII pony

Goedtgen Perken Pas geven in gelt
In boeter.

XIIII gl. VIII st.
I pont

Marten Peters geven in gelt
In rogge.

I gl. V st.
I vat

Leijn Aert Maessen geven
In gelt.
In rogge.
In bockent.

III gl. VII st.
II vaeten
II vaeten

folio 96 verso.
1625.
Den 6 meij gecoeft een vijerde vat bijers voor Jaecob Merij Bollen daer voor betalt 35 st.
XXXV st.
Den 20 meij alnoch gecoeft voor Jaecob Merij Bollen een vierde vat bijers daer voor betalt.
XXXV st.
Den 12 julij gecoeft een vierde van bijers voor Geraect Frans Broesse vrou in de craem daer voor betalt.
XXXII st.
Den 4 augustij noch gecoeft een vijerde vat bijers voor Gerart Frans Broesse vrou daer voor betalt.
XXXII ½ st.
1626.
Den 6 september gecoeft een half toen bijers voor Geijs Weijnen vrou in de craem daer voor betalt.
III gl. VI st.
Noch gecoeft een vijerde vat bijers voor Joestgen van Aerlen doen sij pest hadde daer voor betalt.
XXXV st.
1627.
Den 17 september noch gecoeft een half toen bijers voor Joestgen van Aerlen als sij de pest hadde coest.
III gl. X st.
Den 16 october gecoeft een vijerde vat bijers voor Willem Lambers vrou in de craem daer voor betalt.
XXXI ½ st.
folio 97.
1627.
Den 8 december gecoeft een vijerde vat bijers voor Willem Milles vrou in die craem daer voor betalt.
XXXI ½ st.
1628.
Den 2 mert gecoeft een vierden vat bijers voor Martten Otto vrou in de craem daer voor betalt.
XXXII st.
Den 6 junij gecoeft een vierde vant bijers voor Hanrick Craellen vrou in de craem daer voor betalt.
XXXIII st.
1629.
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Den 8 junij gecoeft in verschijden reijssen drije vierde vat bijers voor Jaecob Bellen dar voor betaelt.
IIII gl. X st.
Den 4 julij gecoeft een vierde van bijers voor hanrick Craellen vrou in den craem daer voor betaelt.
XXXIII st.
1631.
Den 8 meij gecoeft een vierden vat bijers voor Hanrick Craellen vrou in den craem daer voor betalt.
XXXII ½ st.
folio 97 verso.
1631.
Item betalt den 2 december Cornilles Clomper 2 gl. van sijn pert dat Jan Becx hadde gehandt twe daegen van tot
werdt bij den heer van Baeckel te reijen om daer mede te accorderen van XV vatten rogge die hij aen den
Heilligen Gest gon.
II gl.
Item op den 2 december betaelt aen 43 potten bijers die daer waeren gedoncken als Claes den Seger het huijsken
van Aert Bomen oever naem niet die vrijnden van Aert Bomen.
IIII gl. 6 st.
Item alnoch gelevert ende gelanckt aen minnen macker Aert van Hoeff in geldt de somma van drije hondert ende
twe endarticx gl. dico.
IIIC XXXII gl.
Ende alnoch in rogge.

IIIII vaeten

Item gecoeft een schriff boeck voor Aert van Hoef om den register te schrijven. XII st.
Ende heb aldaer Aert van hoeve den register op geschreven daer aen verdijnt dat die heren belieft.
I gl.
folio 98.
Item alnoch betalt aen Jan Becx van wullen laecken gedistrijbert onder de aermen lijeden in de tijt begenende in
april 1625 ende eijndende 1631 10 december blickende bij sperceficatie ende bij naemen belopt de somme.
466 gl. 4 st. ¾
Item alnoch gecoeft van Dirck Janssen van den Broeck anderhalf elle voor Marten Otten kijnt tot ene rock d elle
a 37.
II XIIII st. twe ort
Item alnoch gecoeft van Dirck Janssen van den Broeck deven virendel laeckens voor Jeleijs Bernarts doecter tot
enen rock d ellen tot 37 st. comt.
III gl. III st. III ort
Item alnoch gecoeft van Dirck Janssen van den Broeck een elle ende een half vierendel tot een lijfken voor
Susan Soetelaers doechter d ellen 37 st. comt in gelde.
II gl. I ½ st.
1628.
Den 4 september heb ick gecoeft van Jan Willems seven vierendel stael grou laeckens d elle a 36 st. comt in
gelde.
III gl. III st.
1629
Den 8 september gecoeft van Jan Willems veijf vierendel wijdt wulle laeckers voor Marten Otten om doecken te
maecken d elle a 30 st.
XXXVII ½ st.
Den 26 ditto gecoeft van Jan Willems ander half elle laeckens voor Jelijes Bernarrs doechter om eenen rock te
maecken d elle a 36 st. comt.
II gl. XIIII st.
folio 98 verso.
1629.
den 19 december gecoeft van Dirck Tempelaers ander half elle laeckens voor Adolf Hiellemans d ellen tot 38 st.
comt.
II gl. XVII st.
1630.
Den 11 meij gecoeft van Jan Willems een elle stael grou laeckens voor Willem den schutter soen d ellen a 36 st.
comt.
XXXVI st.
Noch betaelt aen Lijsbet van Hoef van wullen laecken bij haer ge..t voor Nesken Weijnen.
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X gl. IIII st.
Item stelt den rendant van desse rekeneijn van pampier ende schruen stelt tot discresij van de heren schepenen.
XIII gl.
Somma somman veloopt een geheel uijtgeven in gelde ter somma van henen duijsent henen hondert sess ende
twintich gl. acht st. twee oert ende en halff.
folio 99.
Ende t geheel uijtgeven van rogge beloopt de quanteijt van 389 mudde 9 vaten
LXXXIX mudde IX vaten
Ende tijeheel uijtgeven vande boeckent becompt quanteijt

64 mudde II vat
LXIIII mudde XI vat

Uijtgeven vande gerst becomt achtie vat.

XVIII vaten

Tgeheel uijtgeven vande botter becomt vier hondert pondt.

C IIII pondt

Hier tegens ontfangen inden iersten in gelde somma van 7488 duijsent vier hondert acht ende tachtigh VI. twee
stuijver ander half ort ende deese voorss. 7488 II st. 13 oert afgetogen vande voors. seven duijsent 7776 hondert
LXXVI gl. V st. I oort ende en half VII rendant uijtgeven, wort alsoo bevonde meer te gelden uijtgeven te zijn
als ontfangen de somme van twee hondert acht ende tachtig gl. VI st.
folio 99 verso.
alsoo int wel overstaen en ende recolleeren desen rekeningh bevonden sonder woorden dat die rendanten
appeeren tie lijcken soude commen seeckeren merkelijk somme van penningen ende dat vanden saecken egheen
seeckerheijdt en is te weeten sal est dat selve rendanten met die ghenen die stadt ende opper poviseur schap
vande taffel des H. Geest in Helmont sijn presents onder langh sijn verleckeen dat rendanten … sullen ghenijeten
vande Provisoren ons H. Geest de somme van 50 gulden jaers om redenen ons daertoe moverende waer mede
alle deferentie, pretensien ende questien hier mede sullen weesen geassopieert souden deen op het ander meet te
moegen pretendeeren ter cause deser rekenningh voors.
Waer mede dese voors. reckeningh aldus is gelaudeert ende gepasseert ter presentie van bewenthebbers an H.
Geest voors. dese ondertekent op den XIX december 1645 in presentie schepenen deser getekent
folio 100.
Somma sommaij beloopt ontfanck te gelden die somme van vijffduijsent negen twee ende twintich ende elff
stuijvers drij oort
Bedankt Frans van Gemert en Egbert Wijnen.
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